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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
1 - A'l'A DA 187' SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 

1.1 - ABERTIJRA 
L2-EXPEDIENTE 
1.2.1 -A viso do Ministro da Fazenda 
N" 1.777/94, de 7 do coz:rente, encaminhando informações 

sobre os quesitos constantes do Requerimento n-o 721. de 1994. de 
autoria do Scmador Edoardo Suplicy. 

1.2.12 - Ofício do PrimEiro Secretário da Câmara dos 
Deputados -

Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo do 
seguinte projeto: 

Projeto de. Lei da Câmara n' 144, de !994 (I>• 4553194, na 
CaSa de origem). que dispõe sobre o ressarcimento ao Banco do 
I3IasiJ &A. das despesas coro o Progzama do Imposto de ·Renda, 
exercícios de 1990 e 199L · 

L2.2 -Requerimentos 
N" 970194, de autoa.. do Senador Jacques Silva, solicitando 

a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo Anistia no 
Congresso, de autoria do Advogado José Saulo Pereira Ramos, 
publicado no jomal ''Folha de São Paulo". ______ _ 

· N' 971194, de autoria do Senador Odacir Soares, solicitandO 
aütórização para desempenhar missão no exteriÓr, no período de 
13 a 21 de dezembro. 

W 912194, de autoria do Senador LavOisier Maia, solicita:n· 
do autorização pãiã desempenhar missão no exterior, no período 
de 13 a 21 de dezembro de !994. 

N" 973/94, de autoria do Senador João Rocha, solicilanao 
que seja oonsiderado, como licença autorizada, o pcriodo de 22 de 
dezembro4e 1994a 16dejaneircide 199?. Aprovado. 

N" 974194, de autoria do Senador Jore Eduardo, solicitando 
que seja considerado, como licença autorizada, o dia 5 de· dezem· 
bro. Aprovado. 

N" 975/94, de autoria do Senador Jônice Tristão, solicitando 
que sejam considerados, como_ licença autori,z.a.da;: OSdias 16 a 18, 
21, 24, 25, 2&,e 29 de novembro. Aprovado. 

1.2.3 -Comunicações da Presidência . 
Recebimento do Oficio n• S/82, de 1994, do Banco Central 

do Brasil, attavés do qual o Governo do Estado de Goiás solicita 
autorização do Senado Federal para emitir Letras Firw:ice}i'aS do 

Tesouro do Estado de Goiás·LFT.GO, cujos recursos smo desti. 
nedos ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1' se
mestre de 1995. 

Término do prazo, na sessão de on~em, para oferecimento 
de emendas ao Projeto Cle Resolução n• 97/94, seudo que ao mes· 
mo não foram oferecidas emendas. 

UA - Dis<ursos do Expediente 
SENADOR JUTAHY MAGAlHÃES- Recusa, pelo Tn"bu

nal Regional Eleitoral da Balria, do pedido de recontagem de vo
tos. Necessidede de elaboração de lei eleitoral deímitiva e de pro
piciar condições ao Superioc Tn"bunal Eleitoral para infOillllltizll
ção das eleições no País. Retrospectiva da vida parlamentar de 
S.Exa. ao longo de 36 anos de atividede polítíca. · 

SENADOR JOÃO CALMON -Inclusão de Ricardo Semler, 
Marina Silva e Ciro Gomes na relação dos cem_ jovens líderes 
mundiais seleciOnados pela revista norte·americana Time. 

'· SENADOR ODACJR SOARES- Quadro da Saúde Pública 
brasileira '· ~- · 

SEN.:\DOR RONALDO ARAGÃO- Em discurso de despe· 
dida.. S. Exa. faz considerações sobre a premência da reforma 

- ccinsfitucional e acerca de aspectos da crise político-econômica e 
sociai pela qual atravessa o Bzasil 

SENADOR CARLOS PATROC/NIO- Preocupação com o 
eStado de saúde do Senador Dan:y Ribeiro. 

SENADOR JACQUES SILVA- Razões pat.l a apreSentação 
do Requerimento n° 970/94, de sua autoria, solicitando a traDScri
ção, ncs Anais do senado Federal, do artigo Anistia nc Congresso 
-Empate dos inocentes, de autoria do Advogado José Saulo Perei· 
ra Ramos, publicado no jomal Folha de São Paulo. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - ComPosição da estru
tura institucional do Mercosul Vantagens econômicas aos países 
pertencentes ao Merrosul, através das fulnras relações com os de· 
mais mercados co~ -

SENADOR GUILRERME PAlMEIRA - Razões para a 
apresentação de requerimento solicitando a transcrição nos Anais 
do Senado Federal do artigo de autoria do Ministro do TI3balho, 
Dr. Marcelo Pimentel, publicedo no Suplemento Direito e Justiça 
do jomal Corrdo Braziliense, de 28 de novembro ao corrente, 
sob o título Contrato Coletivo de Trabalho. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráficó do Senado Federal 

MANOEL VlLELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGAC!ELDASILVAMAIA -
Diretor Executivo 
LUlZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUlZ CARLOS BASTOS 
Diretor IDdustrial 
FLORIAN AUGUSID COUllNHO MADRUGA 
Direto~ Adjunto 

L2.6- Comunicação __ 
De autoria do Senador João Rocha, de ausênçia do País, no 

periodo de 22 de dezembro a 16 de janeiro de 1995. -
1.2.7 -Requerimento 
N" 976. de 1994, de allloria do Senador Magno Bacelar, so

licitando licença para desempenhar missão no exterior, no período 
de 10 a 21 de dezembro de 1994. 

1.2.8- Leitura de Proposta de Emenda à CoDStituição 
N" 7, de 1994. de autoria do Senador Odacir Soares e outros 

Srs. Senadores, que dá nova redação à alínea "e",_ do inciso ll do § 
5• do artigo !28 da Constituição Federal. 

1.2.11- Leitura de Projetos 
Projeto de Lei do Senado n• 94, de 1994, de auloria do Se

nador Júlio Campos, que altera diSpositívóS do COdigo Penal sobre 
oronboeareceptação. · __ _ - _ 

Projetg de Decreto Legislativo n• 100. de !994, de autoria 
do Senador Aureo Mello. que dispõe sobre a realização de plebi
scito para a cria.çã"o dos Territórios-do Álto Rio Negro-e do Alto 
Solimões. -- " 

1.2.10- Requerimentos . 
W 977, de 1994, de autoria do Senàdor Guilherme Palmei

ra, solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal do artigo 
de autoria do Ministro do Trabalho, Dr. Maroelo Pimentel, publi
cado no Suplemento Direito e Justiça do jornal Con-eio Brazi
lien.se, de 28 de novembro do corrente. sob o título Conu::ato Cole
tive de Trabalho. 

N• 978, de I 994, de autoria do Senador Ml!ICO Macie~ soli
citando a transcrição, nos Anais do Senado_, do artigo intitulado O 

·-Gatt._ da Cultura. de autoria do Embaixador Jerônimo Moscardo, 
publicado em O Globo, de 16 de novembro de 1994. 

N" 979, de !994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que seja conside~da como licença ai.Jtpri~Wt_SU____it au-
sência no dia 8 de dezembro. -
- N" 980. de !994, de autoria do Senador Onofre Quinan. so
licitando que seja prorrogado por trinta dias o pr.!ZO da licença 
concedida pelo Requerimento n° 825194. aProvado em 8 de no-
vembro último.· - · 

1.2~11- Comunicação 
Do Senador Jonas Pinheiro. de ausência do País nos dias 6 e 

7 de novembro. 
!3- ORDEM DO DIA 
Mensagem n• 369, de 1994 (n' !.088/94 na origem), que so

licita autorização do Senado Federal, pam que seja autOrizada a 
contratação de operação de crédito ex temo. no valqr equivalente a 
até quau-ocentos milhões de d6lares. de principal, a ser celebrada 
entre o Banco do Nordeste do Brasil S/ A e o Banco lnleramerica-
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impresso sob respoosabilidade da Mesa do Senado Federal 

ASSINA TIJRAS 

Semestral -=:-------- R$ 23,54 
Tuagem: 850 exemplares 

nÕ ® DeSenvolvfu:t~to- BID, destinada a fmanciar, parcialmen
te. o Programa .de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste do Brasil - Prodetur. Aprovada, ap6s parecer de plená
rio, nos letm!)S do Projeto de Resolução n• !05/94, tendo usado da 
palavra o Sr. Ronan Tito. À Comissão Direlaa para a redação final. 

_ Redação final do Projeto de Resolução n• 105/94. Aprova
da. A promulgação. 

· Projeto de Lei do Senado n• 72, de !994, de autoria do Se
nador Alfredo Campos, que acrescenta paiágrafo ao harto. IIO da 
Lei n• 8.443, de !6 de julho de !992- Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas da União, e altera a redação do inciso IV do mesi119 arti
go. Aprovado· o substitutivo ~ plenário. ficando prejudicados o 
projeto e o outro substitutivo. A Comissão Diretota paza redação 
do vencido para o tumo suplementar. 

Projeto de Lei da Câmara n• 248, de 1993 (n• 4332, de 
!993, na Casa de origem), que regulatnenta o§ 3• do l)arto. 8• do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre 
a reparação de natureza eçon.ôuPca."Apreciação sobrestada após 
parecer de plenário, sendo aberto pmzo para reoebimento de emendas 

Projeto de Lei do Senado n• 232, de 1991, de autoria do Se
nador Jutahy Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a defmir 
as _terras indispensáveis à preservação ambiental. integrantes _dos 

·.bens da União e dos Estados, na forma do harto. 23, VI e VII, 
combinado com o harto. 24, VI, àã:tbnstituição Federal. Discus
são sohrestada, após usarem da palavra os Srs. Jutahy Magalhães 
e Ronan Tito. 

Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1994, de autoria do Se
nador~] osé Eduardo, que pronoga a vigência da Lei n° 8.199, de 
28 de junho de 1991, revigorada pela Lei D.0 8.843, de 10 de janei
ro de 1994. Aprovado, ap6s parecer de plenário favorável. A Co
missão Diretora para a red.ação final. 

Redaxao f"mal do Projeto de Lei do Senado n• 83, de 1994. 
Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

Projeto de Lei do Senado n• 160, de 1992, de autoria da Se
nadora Júnia Marise, que submete a nomeação do Secretário da 
~eceita Federal à prévia aprovação do Senado Federal. Aprovado. 
A Comissão Diretora para a redação f"maL 
- Redaxao f"mal do Projeto de Lei do Senado n• !60. de 1992; 
Aprovada. A Câmara dos Deputados. -

Requerimento n" 839, de 1994, do Senador Jutaby Maga
lhães, solicitando, nos termos do harto. 172, inciso I, do Regimen
to Interno, a inclusão eiD. Ordem do Dia do Projeto_ de Lei do Sena
do n° 100~ de 1993. ae sua autoria, que dispõe sobre a -ooimEa e 
renovação de concesSão oU· permisSão P<l!'2 -~plOiaÇão de setViço 
de radiodifusão sonóra e de :SOnS e imagens. Aprovado. 

Requerimento n• 85&, de I 994, do Senador Eduardo Supli-
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cy~ solicitando a inclusão,em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado D0 95, de 1991. de Sua autoOa. que dispõe ·sobre à divulga
ção dos principais devegores junto ã Secretari> da Receita Federal 
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social e Caixa Econômi~ 
caFederal e dá outras providêttcías. Aprovado. 

Requerimento n° 860. <!e 199~ do Senador Ednardo Supli
cy, solicitando inclusão em Ordem do Dia 4.o ~jeto de Lei do 
Senado D0 349, de 1991, de sqa autoria, que extingue dispo:sições 
legais que asseguram a prisão especial. Aprovado. 

Requerimento n' 876, do 1994, do Senador Moisés A!J®, 
solicitando a inclusão em 'OrÇiem do Dia do Projeto de Lei do Se
nado no 393, de 1991- Complementar, de sua autoria. que altera a 
redação do parágrafo zo do barto. 2° e do parágrafo 2° do barto. 4° 
da Lei Complementarn°24, de 7 dejaneiro-âe 1975. Aprovado. 

Projeto de L-ei da qmara n' 177, de 1993 (n' 2.908/92, iia 
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dis
põe sobJ.:e a, isenção dp imposto de 'impOrtação na hipótese que 
menciona. Aprovado. A sanção. . 

Emendá da Câmara ao Projeto de Lei da do Senado D0 3.0, 
de 1991 (n°3.107/92, naquela Casa), de autoria do Senador Mauri
cio Corrêa. que regulamenta. a profissão de ortoptista e dá outras 
providências. Retirada da Ordem do Dia, nos termos do artigo 
280 do Regimento Ini:emo, após parecer ·de plenário favor.iveL 

- Projeto de Resolução n' 3, de 1994- CN, que dispõe sobre 
a estruttlra administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do 
Mercosul. Aprovado com emenda, após parecer de plenário favo
rãveL À Comissão Direiora para a redação finaL 

Re<Jaxão final do Projeto de Resolução n° 3, de 1994-CN. 
Aprovada. A Câmara dos Deputados. 

Prqjeto de Decreto Le_g_islativo D0 82. de 1994 (n° 447/94. na 
Câmaia dos Deputados). que aprova a alteração de contrato de em
préstimo acordada eDtre Fumas - Centrais Elétriças $.A. e um 
consórcio de bancos alemães, para transferir para a Usina Nuclear 
Angra ill para a Usina Nuclear Angra IL e cria ComiSsãO .de ava
liação das atividades do setor nuclear. Aprovado com emenda de 
redação, após parecer de plenárl.o favorável, teDdo usado da pala
vra os Srs. Jutahy Magalhães, Ronaldo Aragão e Jarbas Passari-
nho. À Comissão Diretoni para a redação fmaL ·· . 

Redação final do Projeto de Decreto Le~slativo n' 82 (n' 
447/94, na Câmara dos Deputados). Aprovada. A promulgação. 

Requerimento n' 859;-de 1994, do Senador Eduardo Supli
cy, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do 
Senado n° 11, de 1993, de sua.q.utoria. que concede anistia em de
conência de sanções imputadas pela prática de atos ou fatos que 
busqUem resguardar a moralidade pública. Aprovado. 

·' ' Projeto de Lei do Senado n' 73, de 1991 de autoria do Sena
dor Jutaby Magalhães. que disp5e sobre isenção do imposto de 
renda para bolsas de estudos de_ médicos ~identes e remuneração 
de estudantes em estágio para complementação de estudos univer
sitárioS~ Retirado da pauta nos termos do artigo 175, e, do Regi

. mento Interno. 
Projeto de Lei do Senado n' 402, de 1991. de autoria do Se

nador Moisés Abrão, que dispõe sobre Qs planos de .beneticios daS 
entidades fechadas de previdência privada' patroCinados por enti
dades da administração indireta da União. Apreciação sobrestada 
após parecer de plenário favorável, sendo aberto prazo para recebi-
mento de emendas. _ 

Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1993, de autoria do Se
nador César Dias, que altera o barto. 19 da Lei n° 6.001, de 1973, 
dispondo s~bre o processo para demarcação das terras ·indígenas, e 
dá outras providências. Discussão encerrada. apóS parecer-de ple
nário favorável ao projeto e à emenda, tendo usado da palavra os 
Srs. Jarbas Passarinho. Vfilson Martins, Jutab.y Magalhães e César 

Dias, ficando a votaçãO adiada por falta de quorum. 
Projeto de Decreto Legislativo ll0 62, .!e 1993 (n' 268193, na 

Câmara dos Deputados), que !l-prova o ato que ~ova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RADIO VILA REAL LTDA. para_ex
plorar serviço de radiodifusão sOnóra eri:L onda média.J)a cidade de 
Cuiabá. Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta. nos texmos 
<lo artigo 175, e, do Regimento Interno. 

. Projeto de Decreto Legisl'afivo n° 64, de 1993 (n° 275!1}3, na 
Câmara dos DepUtados), que aprova o ato que renova a Conces.Sâ.o 
outorgada ã SGCIEDADE RÁDIO EMISSORA l'ARANAENSE 
SI A, para explorar serviço de radiodifusão de. sons e imagens (tele
visão), na Cidade de Londrina, Estado do Paraná. Retirado da 
pauta, nos Jennos do artigo 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativon'69; de 1993 (n°313/93, na 
Câ.mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pemússão à: 
RÁDIO MARIANA L 'i'DA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência Dlodulada na cidade de ~ Estado de 
Minas Gerais. Retir.ado da pauta, nos termos do artigo 175, e. do 

.·Regimento Interno. -- · 
Projeto de Decreto Legislativo n° 8, de 1994 (n' 303/93, na 

qmara dos De;iutados), que aprova o ato que rencva a perntissão 
outorgada à RADIO CULTIJRA DE PAULO AFONSO LTDA. 
para explorar serviço de Iadiodifusão sonora em fieqüência modu
lada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Babia. Retirado da 
pauta, nóS termos dO artigo 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n°20, de 1994 (n'266/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO 
LTDA-. atualmente.den,QminadaREDE FÊNlX DE COMUNICA,
ÇÃO L 'iDA-, pata explorar serviço de tadiodifusão sonora em fre
Cfüência modulada na Cidade de. São José dos Pinhais, Estado do 
Paraná.. Retirado da pauta, nos termos do artig<> 175, e, do Regi
mento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 21, de 1994 (n°292193, na 
Câmara do_? Deputados), que aprova o .ato que !P"uoVa a permissão 
da FM RADIO INDEPENDENIE DE ARO::OVERDE LTDA-, 
para explonrr serviço de radic:xlifusão sono:c:t. em freqüência modu
lada na Cidade 'de Arcoverde, Estado i'"- Pernambuco. Retirado 
da pauta, nos tetmos do artigo 175, e, . ..io Regimento Interno. 

- Projeto de Decreto Legis!a,tivo n' 26; de 1994 \n° 344193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o-ato que outorga permissão ã 
RÁDIO CAMPOS DOURADOS FM LTDA-, pata explorar servi
ço de radiodifusão soriora em freqüência modulada na Cidade de 
Medianeira, Estado do Paraná.. Retirado da pauta. nos temJ.os do 
artigo 175, e, do RegimeD1o Interno. 

PrOjeto de Decreto Legislativo 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 dera
diodifusão soneta em freqüência. modulada na Cidade de: Alterosa, 
Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta, nos termos do artigo 
175, e, do Regimento Interno • 

Projeto de Lei da qmara n' 117, de 1994 (n' 4.151/93, na 
Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto-Lei n° 227, de 
28 de fevereiro de 19~7. Retirado da pauta, nos tennos do artigo 
175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da CâÍnara n° 136, de 1994 (n' 4.801/94, na 
Casa de origem), que cria e transfoxma. no quadro permanente de 
pessoa da Secretaria do Tnlmnal Regional do Trabalho da 6' Re
gião, os cargos que menciona-e dá outras providências. Retirado 
da pauta, nos termos do artigo 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Resolução n' 122, de 1993, de autoria do Senador 
Marco MacieL que cria a Comissão de Ciéncia e Tecnologia. Retira
do da pauta, nos telJllOS do artigo 175, e, do Regimento Interno. 
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Projeto de Resolução n• 94, de 1994, de autoria do Senador de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Apreciação sobrestada em 
Coutiuho Jorge, que altera o RegimeDto Iotemo do Senado Fede~ vhtude do término do prazo regimental da sessão. 
ra!, IIansfOIIDalldo a Comissão de Educação em Comissão de Edu- ProjetodeDecretoLegislativon•49,de 1993 (n•273/93, na 
cação, Ciência e Tecnologia. Retirado da pauta. nos texmos de? C~ -dos Deputados), que aprova o· ato·que renova a permissão 
artigo 175, e. do Regimento Interno. da RADIO LITORAL LTDA., para explorar serviço de radiodifu-

Oficio n• Sn2. de 1994, do Senhor Presidente do Banco são sonora'em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado 
Cen!nl, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo do Rio Gxande do Sul. Apreciação sobrestada em virtude do tér
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras mino do prazo regimental da sessão. 
Financeiias do Tesouro do Estado de São Paulo - LFT -SP, desti- Projeto de Decreto Legislativo n• 50, de 1993 (n" 277/93, na 
nadas A liquidação de precat6rios judiciais. Retirado da pauta. Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a oulo!:'ga 
nos termos do artigo 175, e, do Regimento Interno. deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO 

Projeto de Lei da Câmara n• 15!, de 1992 (n• 1.002, na LTDA., para explorar serviço de radiodifusão sonOia em onda mé-
, Casa de origem), que dispõe sobre a .extinção da cantribuição sin- dia na Cidade de Bon-azópolis, Estado do Panmá. Apreciação so

dical a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis brestada em virtude do término do prazo regimental da sessão. 
doTrabolho,aprovada pelo Decreto-Lein• 5A52, de l"demaio de Projeto de Decretol.egislativon• 52. de 1993 (n"246/93, na 
1943 e dá outras piÔvidências. Retirado da pauta, nos teimes do Câmara dos D~tados), que aprov_a o ato que renova a concessão· 
artigo 175, e, do Regimento Interno. .. outorgada à RADIO GRANDE LAGO L TDA.. para explorar ser-

ProjetodeLeidaCâmaran"35,de 1994(n•3.172,de 1992. viço de xadiodifusão sonOia em onda média na Cidade de Santa 
na Casa de origem), que dispõe sobre a criação de Procmadorias Helena, Estado do Panmá. Apreciação sobrestada em virtude do 
da República em municípios do interior, e dá ootras providências. término do prazo regimental da sessão. _ · 
Relirado da pauta, nos tecmos do artigo 175, e, do Regimento Jn- Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1993 {n• 267/93, na 
temo. Câmara dos Deputado~. que aprova o ato que renova a concessão 

ProjetodeLeidoSenado n•130.de 1993, de autoria doSe- outorgada à PAQVEfA EMPREENDIMENTOSLTDA,para ex-
. nador Mansaeto de Lavor? que concede ao idoso e ao deficierite fi- piOrar serviço de raâiõelifusão sonora em onda média na Cidade de 

sico ou menta4 o beneficio da percepção de um salário IIlÍniirio FioÍi.ano, Estado do Piauí. Apreciação sobrestada em virtude do 
mensal, desde que comprovem não possuir meios de prover a pró- término do prazo regimental da sessão. 
pria manutenção ai tê-la provida por sua fam(lia, regolamentando Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308/93, na 
o inciso V do artigo 203 da Constituição FederaL Retirado da Câmaia dos peputados), que aprova o a"? que renova a outorga 
pauta, nos termos do artigo 175, e. do Regimento Jntemo. deferida à RADIO CULTURA DE TIMBO LTDA.. para explorar 

Mensagemn•3!4, de 1994 (n• 899/94, na origem), de 24de serviço de radiodifusão sonOia em onda média na cidade de Tim
outu!ro do COire!lte ano, pela qual o Senhor Presidente da Repú- bó, Estado de Santa Catarina. Apreciação sobrestada em virtude 
blica submete à deh'beração do Senado a escolha do Senhor V AL- do término do prazo regimental da sessão. 
DIR RIGHETTO, para exeteer o cargo de Ministro Togado do Projeto de Decreto Legislativo n• 9, de !994 (n• 301/93, na 
Tribunal Superitt do Trabalho. Retirado da pauta, nos termos do Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessãO 
artigo 175, e, do Regimento Interno. outorgada à RÁDIO E TVTAPAJÓS LTDA.,paraexplorar sen-i-

Mensagemn•349, de 1994 (n"991/94, na origem), de 11 de ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
junho do cotrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República Santan\m, Estado do Pará. Apreciação sobrestada em virtude do 
snbrnete à deliberaÇão do Senado a escolba do Senhor EDSON término do prazo regimental da sessão. 
RODRIGUES-CHAVES para exen:er o cargo de Conselheiro do . Projeto de Decreto Legislativo n• I O. de 1994 (n• 297/93, na 
Consellio Administrativo de Defesa EconômiCa. -Retirado da : CâiOara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pemrissão à 
pauta, nos termos do artigo 175, e, do Regimento Jntemoo FUNDA-ÇÃO PE. URBÀNO TR!ESEN para executar serviço de 

Projeto de Decreto Legislativo n• 44, de 1993 (n' 250/93 na xadiodifusão sonOia em freqüência modulada, com fms exclusiva
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão mente educativos, na Cidade de Novo Hamblrgo, Estado do Rio 
da RÁDIO INDEPENDENTE L TDA., par.i explorar serviço de za- Gxande do Sul. A-preciação sob restada em virtude do término do 
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, p~ regimental da sessão. 
Estado do Rio Gxande do SuL Apredação sobrestada em virtude Projeto de Decreto Legislativo n• !I, de 1994 (n• 265/93, na 
do ténnino do prazo regimental da sessão. ~ dos Deputag.os), que aprova o ato que renova a permissão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1993 (n"253/93. na outOrgada à SA. RADIO VERDES MARES, para explorar servi-
Câmaxa dos Dq>utados), que aprova o ato que renova _a concessão ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 

. ootorgada à RÁDIO CAPINZAL LTDA, para explorar serviço de Fortaleza, Estado do Ceará. Apreciação sobrestada em virtude do 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Capinza.L Estaqo término do prazo regimental da sessão. 
de Santa Catarina. Apredação sobrestada em virtude do ténnino Projeto de Decreto Legislativo n• 12. de 1994 (n• 319/93. na 
do prazq regimental da sessão. Câmara dos Deputados). que aprova o ato que outorga pemússão à 

Projeto de Decreto LegislatÍva n• 46, de 1993 (n• 248/93, na FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
Câmm:a dos D~s), que aprova o ato que renova a pei"mfsSão serviço de radiodifusão sonora em freqüência moduladã na cidade 
oo!orgadaãRÁDIOFRATERNIDADELIDA,paraexplorarser- de Sorocaba, Estado de São Paulo. Apreàação sobrestada em 
viço de radiodifusão sonora em freqüêDcia modUlada na Cidade de virtude do término do prazo regimental da sessão. 
Araras, Estado de São Paulo. Apreciação sobrestada em virtude Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1994 (n• 252/93, na 
do tézm.ino do prazo regimental da sessão. Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 

Projeto de Decreto Legislativo n• 48, de 1993 (n• 26"4193, na ·· outorgada à RÁDIO ARAGUAIA. LTDA. para explorar setviço de 
Câmam dos: Deputados), que aprova o ato que relioVa a permissão :radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Araguaína., Esta
da RÁDIO JORNAL DO BRASIL LTDA, para explorar setviço do do Tocantins. A-preciação sobrestada em virtude do ténnino 
de radiodifusão sonora em freqUência modulada na Cidade do Rio do prazo regimental d3. sessão. 
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Projeto do Decreto Legislativo n• 19. de 1994 (n• 254193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS L TDA.. para explorar seiViço de 
radiodifusão do Sõns e imagens (televisão) na Cidade do Anápolis, 
Estado do Goiás. Apreciação sobrestada em virtude do .término 
do prazo regimental da sessão.- · 

ProjetodoDecretoLegislativon•23, de 1994 (n•327/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO MONTANHÊS DE B01ELHOS LTDA, 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Botelhos, Es.tado de Minas Gerais. Apreciação sobres
fada em v)rtudo do témtino do prazo regimental da sessão. 

Proje!O do Decreto Legislativo n• 24, do 1994 (D.• 328/93, na 
Câmaia do~ Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
~AÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DQ SAPU
CAl para executarserViço.de radiodifusãO sónôrii em freqú~ncia 
mo.:Ju].ada. com fms exclusivamente educativos, na cidade de Pou
so Alegre, Estado de Minas . Gerais. Apreciação sobrestada em 
virtude do término do prazo regimental da sessão. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1994 (n• 222/92, na 
Câmaia dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Ortogcifi
co da Llngua Pcxtnguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro 
de 1990. Apreciação sobrestada em virtude do término do prazo 
regimental dã Sessão. 

• Projeto de Lei da Cãmara n• 13, de 1991 - Complementar 
(n• 223190- Complementar, na Casa de origem), que regulamenta 

. o§ z• do barto. 171 da Constimição Federal, dispondo sobre a edi
ção e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no 
harto. 62 da Constituição Federal, e dá outras providências. Reti
rado da panta, nos teunos do artigo 175, e, do Regimento Interno. 
· Projeto de Lei daCãmaran• 125, de 1991-' Complementar 
(n• 60/89-Complementar, na Casa de origem), que disciplina os li
mites das despesas com o funcionalismo públioo, na forma cio bar
to. 169 da Constituição Federal Retirado da pauta, nos texmos 
do arti.go 175, 11e'.', do Regimento Intemo. __ 

Projeto de Lei do Senado n• 27, de 1991 - Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto Cle Lavor, que regulamenta o § 3° 
do harto. 192 da Constituição Federal, que dispõe sobre a cobran
ça de juros reais máximos, e dá outns providênciã.s.. Retirado da 
pauta, nos termos do artigo 175, "e", do Regimento Interno. 

Requerimento n• 484, de 1994, do Senador Maroo Maciel, 
solicitan.do_a convocação do'Pi'eSidente e do SecretáriO-do Conse
lho Nacional de Segunmça Alimentar (CONSEA), Dom Mauro 
Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Heroert de Souza 
(Betinho), para prestar, peru11e o Plenário do Senado Federal, es
cl.arecil:ttentos sobre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, es
peciâl.t:Ílente nas regiões mais pobres, e apresentar as sugeStõe_s e 
medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidenle da República, 
com vistas a enfrent.ar tão grave questão: Retirado da pauta, nos 
texmos do artigo 175, e, do Regimento !ntemo. · ~ 

• Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1994-Complementar, de 
autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, e dá 
outras providências. Retirado da pauta, nos termos do artigo 175, 
"e", do Regimento Intemo. · 

1.3.1- Comunicações da Presidência 
Témrino do prazo para ofereciMento de emendas aos Proje

tos de Resolução n•s 98 a 104/94 e ao Projeto de Lei da Câmaia 
n"s 199/93 (n• 53/91, na Casa de origem), que não receberam 
emendas, e ao Projeto de Lei da Cãmara n• !30/94 (n• 2.120/94, na 
Casa de origem), que recebeu duas emendas. 

Convocação de sessão exttaord.inária -do Senado Federal. a 
realizar-se hoje, às 20 boxas e 40 minutoS~ Coni Ordem do Dia que 

designa. 

1994 

1.4- ENCERRAMENIU 

2- ATA DA 188" SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 

2.1- ABERTURA 
22-EXPEDIENTE 
2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República 
Submelendo à apreciação do Senado Federal a escolha de 

nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia 
aquiescência: 

- N" 376/94 (n• 1.125/94, na origem),referente a esoolha do 
Sr. Pérsio-Arida • para exercer o cargo de Presidell!.e do Banco 
Central do BiaSiL 

2.2.2 - Oficio do Sr. 1 • Secretário da Câmara dos Depu
. tados 

- ~ 282/94, comunicando a aprovaçãõ~ Sein -emendas , do 
Projeto de Decreto Legislativa n• 7/89 (n• 89/89, na Cãmara dos 
Deputados), que disciplina as relações jutidicas que mencíóna. 

Encaminhado à revisão do Senado autógrafo do seguin
te projeto: 

- Projeto de Decreto Legislativo n• 101194 (n• 449/94, na 
Cãmara dos Deputados), que aprova a Ata Fmal da Rodada Uru
guai de Negociações Cometciais Multilaterais do GATT, as listas 
de concessões do Btasil na área tarifária (Lista ·lll) e no setor de 
serviços e -o texto do Acordo Plurilateral sobre Came Bovina, ob
jeto das Mensagens n•s 498 e 965, de 1994, do Presidenle daRe
pública. 

2.2.3- Parecer 
Referente à seguinte matéria: --

. -Projeto de Lei do Senado n•7:z. de 1994, que altetao arti
go 110 da Lei n• 8.443, de 16 de julhóCie 1992- Lei Oigânica do 
Tribunal de Contas da União. (Redação do veucido, para o tumo 
suplementar). 

2.2A - Comunicação da Presidência 
- AbertUia de prazo para a tramitação e oferecimento de 

emendas ao Projeto de Decreto Legislativo n• 101194, lido aote-
riormente. · 

2.2.5 - Leilnra de Projeto 
- Projeto de Resolução n• 106, de 1994, de autoria da Co

missão Diretora, que defme, em deconência da Lei n• 8.911, de 11 · 
de julho de 1994. os critérios de incorporação da vantagem previs
ta no harto: 62 da Lei -no 8.112, de 1 I de dezembro de 1990, e no 
barto. 41 da Resolução n° 42, de 1993, e dá outrns providências. 

- 2.2.6- Requerimentos 
N" ~84194, de autoria do Senador Maurlcío Corrêa, solici

tando licença para ausentar-se dos trnbalhos da Casanopedodo de~ 
9 a 14 do coneDle mês, para acompallhar o Senhor Presidente da 
República. em missão oficial no exterior-

N" 985/94, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, solici
tando que seja incluído em Ordem do Dia o ]'rojeto de Lei do Se
nado n° 82/94, que dispõe sobre a concessão de subsidio vitalício 
especial aos ex-Presidenles da República. 

N" 986/94, de autoria do Senador Pedro Simou, solicitaodo 
a transcrição, nos Anais do Senado Federal. do relatório de sua au
toria. apresentado ao Presidente do Brasil, Senhor Itamar Franco, 
referenle à represeotaçãÕ desempenhada por S. Exa. na posse do 
novo presidente do Méxic_o, Dr. Ernesto Ze<!fll'? PO!J.~ de Le6n. 

N" 987/94, de autoria do Senador Jacques Silva, solicitaodo 
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Pro
jeto de Lei do Senado n• 72, de 1994 (Redação do Vencido para o 
turno suplementar). Aprovado. -- -

N" 98&'94, de autoria do Senador Mauro Benevides e outros 



8464 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1994 

líderes, de urgência para o Substin.ttivo da Câmara para o Projeto 
de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 202191, naquela Casa), que 
dispõe sobre o regime de concessãà e permissão de prestação de 
serviços públicos previsto no artigo 175 da CoDStituição Fedentl, e 
dá outras providências. 

N" 989/94, de autoria do Senador Mauro Benevides e outros 
líderes, de urgência pata o Substitutivo da Câmara do Projeto de 
Lei do Senado n° 114, de 1991? que estabelece normas para o uso 
das técnicas de engenharia genética, pata a construção, manipula
ção, circulação e liberação de moléculas ADN-recombinante e de 
organismos e vírus que os contenham e dá outras providências. 

2.2.7 -Apreciação de Matérias 
Requerimento n• 971/94, do Senador Odacir Soares, lido 

em sessão anterior. Aprovado, após parecer de plenárip favorável. 
Requerimento n° 972/94, do Senador Lavoisier Maia, lido 

em sessão anterior. Aprovado, após parecer de plenário favorável. 
2.3- ORDEM DO DIA 
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 0° 150, 

de 1993 (n• 1.052183, na casa de origem), que dá nova redação ao 
artigo 3" da Lei n• 6.321, de 14 de abril de 1976, que dispõe sobre 
a dedoção, do lucro tribotável para fms do Imposto sobre a Renda 
das pessoas jurídicas, do dobro das despesa reaJ!zadas em progra
mas de alimentação do trabalhador. Aprovado. A Câmara dos De
putados. 

Projeto de Lei da Câmara n• 120/94 (n• 3202192, na Casa 
de origem). que altera dispositivos da Lei 0° 2.180, de 5 de feve
reiro de 1954;- que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. Aprovado. 
À sanção. - - -

2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n•s 989 e 988/94, lidos no Expediente da 

preseote sessão. Aprovados. 
Requerimento n°- 984194, lido no Expedieiiie -da presente 

sessão. Aprovado, após·parecer de plenário. - _:- -----
2.3.2 -Comunicação da Presidência 
Convocação de sessão extraordinária- do Senadõ Federal, a 

realizar-se hoje, às 20 horas e 54 minutos, com Ordem do Diã -que 
designa. ' 

2.4- ENCERRAMENTO 

3 -ATA DA 189" SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 
1994 

do de 9 a 14 de dezembrO de 1994. 
3.3- ORDEM DO DIA 
Requerimento D0 852, de 1994. do Senador Magnó Bac;iar, 

solicitando, ~-transcrição. nos Anais dp $~Mdo Federal, do arti_go 
1Prov3. inconteste". publicado no Jornal do Comércio, edição de 
14denovembrode 1994 ·· 

_Requerimento Jlo 853, ç.e_-19-94, do Senador Francisc~R.Ol
Iemberg, solicitando_ a transcrição,·nos Anais do Senado FedeJ:al, 
do artigo "Justiça a um lutador", de autoria do Senador Josaphat 
Marinho, publicado no Correio Braziliense, edição (le 20 d~ no-
Vembro de 1994. -- -

Redação do vencido para o turno suplementar do Projeto de 
Lei do Senado n° 72, de--1994, que altera-_o_~go_l!O_ da Lei n° 
8.443, de 16 de jullio de W92-Lei Orgânica do TiiõúDal de Contas 
di União. Aprovad~ Â Câmara dos Deputados. 

-- 3..3.1- Matérias apreclâdãs após a Ordem do Dia 
Requerimentos n"s 990 e 991/94, lidos no Expediente da 

presente sessão. Aprovados. 
- 33..2 -Comunicaçi"o da Presidência 

Convocação de sessão extraordináría do Senado Fçcieral, a 
realizar-se boje, às 20 horas e 59 minutOs, Com Oidem do Dia que 
designa. 

1994 

3.4- ENCERRAMENTO 

4- ATA DA 190" SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 

4.1 -ABERTURA 
4.2- EXPEDIENTE 
4.2.1- Requerimentos 
N" 992;de 1994, de autoria do Senador Mauro Benevides e 

outros Senhores Senadores. de urgência para o_Oflcio Sn4. de 
1994, atravéS do qual o Banco Centrai do Brasil Solicita. autoriza
ção para que a Prefeitura 1\funicipal de São Paulo possa emitir Le
tras Fmanceiras do Tesouro do Município de São Paulo. destina
das à liquidação de precat6rios judiciais pendentes, de respon-sabi-
lidade daquele Município. _ 

N° 993, de 1994, de autoria do Senador Mauro BenevideS e 
.outros Seiibores Senadores. de urgência para o Projeto de Lei da 
Câmara n• 128, de 1994 (n• 4.147193, na casa de origem), que 
transforma a Companbiii -de Pesquisa de Recursos Minerais
CPRM em empresa pública e dá outras providências. - - -

3.1-ABERTURA-· 4.3-0RDEMDO.DIA .---
32-EXPEDIENTE Requerimento n• 840, de 1994. de autoria do SenadorMan-

sueto de Lavor. solicitando a transcrição nos Anais do Senado Fe-3.2.1-Requerimentos 
No 990, de 1994. -de autoria do S_enadoi Maurício eorrea e deral, do artigo ''Frei Joaquim do Amor Divino Caneca", de auto

ria de Oswaldo Lima Filho, publicado no Diário de Pernambuco, 
outros Senhores Senadores, de urgência parn a Mensa~m D0 309, 

, de 1994 (Mensagem n-o 890, de 1994. lia origem);-ao--sr. Presiden- edição de _8 de novembro de 1994. Aprovado. 

t da R 'bli li ·rand · torizada" a 00 -ração de ope- Projeto de Lei da Câmara n• 238, de 1993 (n° 6.03019á, na e epu ca, so CI o se_Ja au n.. . 
ração de crédito externo. no valor equivalente a até -US$ Casa de origem). que dá a denominação de ROdovia Presidente 

140 000 ~oo ( -,ç;o-- -~--13 ···- de dólare on · João Goulart à Rodovia BR-472. Aprovado. À sanção. • ,vvv. cen ...... e quaren rmwces s n e-amen-
- canos), de principal, entre 0 Estado do Ceará e -0 Banco lntemacio- - 4.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
nal para Reconstrução e Desenvolvimento--BIRD, deStinada ao Requerimentos D.

0
S 992 e 993/94, lidos rio Expediente da 

ProjetO de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos RecursOs Hídri- presente sessão. AProvados. 
cos do Çeará. ' 4.3.2 -Discursos após a Ordem do Dia 

N" 991, de 1994, de autoria do Senador Nelson-Carneiro e _ SENADOR RONAN TITO- Registro de votode pesar pelo 
outros Senhores Senadores, de urgência para o Projeto de Lei da falecimento do compositoiTomJobim. - - . 
Câmara n• 122, de 1994 (n° 4.714194, na Casa de origen:i), que al- SR. PRESIDENTE- Fala associatfva da Presidência à ho-
tera a redação do paxágrafo único-do artigo 60, da Lei n° 8.713. de meoagem póstuma ao compositor TomJobim. 
30 de setembro de 1993. · · · - SENADOR ÁUREO MELLo -'- Associando-se ao registro 

3.2..:2- Comunicações de pesar formulada pelo Sr. Ronan Tito, eril homenagem a Tom 
Do Sena:dor Lavoisier Maia, de ausência do País, no perio- Jobim. 

do de 13 a 21 de dezembro de 1994. · - · 4.3.3- Designação da Ordem do Dia da pró•ima sessão 
Do Senador Mauricio Corrêa, de ausência do País, no peno- 4.4- ENCERR.AlviENTO 
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5 -PORTARIA DO PRESIDENTE 7- LíDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
-N"1,de1994 8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 
6-'-MESADIRETORA NENTES -

ATA DA I87a SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO DE 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura -

Presidência túJs Srs.: Humberto Lucena, Nabor Júnior, Valmir Campelo,
Jacques Silva, Áureo Mello e Ronaldo Aragão 

. ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PKESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Affonso Camargo - Alexandre Costa - Alfredo Campos -
Carlos Patrocinio ~ César Dias - Cid Saboia de Carvalho - Couti
Dho JOige- EpMcio Cafeteim- Esperidião Amin- Gilberto Mi
randa - Guilhenne Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Luce
na - Irap.Ian Costa JúiU.or - Jacques S~lva _- Jarl>as }:"assarinho -
João Calmon- João França- João Rocha- Joaquim Beato- Jõni
ce Tíistãa- José Eduanlo- José Fogaça- José Richa- José Sar
ney- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutaby Magalb'ães _: Lavoi
sier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes ROcha - Lourival 
Baptista- Lucídio Portella - Mausueto de Lavor- Mauricio Cor
rea-'- Mauro Benevides- Meiia Filho- Moisés Abrão- Nabor Jú
nior- Nelson Cameiro - Ney Maranhão'- Odacir Soares - Pedro 
Simon- Rachid SaldaDha- Reginaldo Duarte- Ronaldo Aragão
Ronan Tito- Ruy Bacelar- Valmir Campeló- Wilson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 50 SIS. Senadores. Ha~endo nú· 
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nosSos trabalhos. 
O Sr. 1 o Secretário procederá à leitura do Ex.pediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 
A VISO DO MINJSTRO DA FAZENDA 

N" 1.777/94, de 7 do corrente. encamiDhando inJonnações 
sobre os quesitos -constantes do Requerimento n° 721, de 1994, de 
autoria do Senador Eduanlo Suplicy. 

As infunnações foram encaminhadas, em cópias, ao requerente: 
O requerimento vai ao--Arquivo. 

OFÍCIO 
Do Sr. JD Secretário da Câmar:a dos Deputados, encami

nha~ à revisão do &nado, autógrafo do seguinre projeto: 

' ,,PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 144, DE 1994 
(N' 4.553194, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Presidente da República) 

Dispõe sobre o ressarcimento ao Banoo do 
Brasil SIA das despesas com o Programa do Imposto 
de Renda, exercícios de 1990 e 1991. 

O CoJegresso'Nacional decreta: , 
Art. 1 o Fica o Ministério- da Fazenda autorizado a ressarcir. 

com a atualização monetária; oS custos do Banco do Brasil S.A. 
com serviços relacionados ao programa do Imposto de Renda, 
exercícios de 1990 e 1991. 

Art. zo Esta lei entra em vigor na data de rua publicação. 

MENSAGEM N' 348, DE 3 DE MAIO DE 1994 
Senhores Membros do Congresso Nacional. 
Nos tennos do artigo 6 I da ConstituiçãO Fciler.il, submeto à 

elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de~-

posição de Motivos do SeDhor Ministro de Estado da Fazenda, o 
texto do projeto de lei que "Dispõe sobre o ressarcimento ao Ban
co do Brasil S.A. das despesas com o Programa do Imposto de 
Renda, exercícios de 1990 e 1991". 

Brasília, 3 de maio de 1994. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 7/MF DE 14 DE ABRIL DE 
· 1994 DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA FA

ZENDA 
Excelentíssimo SeDhor Presidente da República. 
Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência propos

ta de_ encaminhamento ao Con_gresso Nacional de projeto de lei 
que visa ao ressarcimento ao Banco do Brasil S.A .. com amaliza
ção monetária, das despesas com o Programa do Imposto de Ren-

. da, exercícios de 1990 e 1991. 
2 A medida faz-se necessária ·p.,-. que possa ser hoorndo com

promisso assumido pela Secretária da Receita Fedetal de reembolsar 
custos da instituição írilanceiia Com a impreSsão e- distribuição 
dos manuais e foxmuláriós de declaração do ImpoStõ de Renda-

Respeitosamente. :.... Rubens Ricupero, Ministro de Estado 
da Fazenda. 

(À Comissão de Assuntos ECLmômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sabre a mesa. ;requerimento que sem lido pelo Sr. I' Secrelário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 970, DE 1994 

Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Sei:tado, dbàltigo "Anistia no Congres
so". de autoria do Advogado José Saulo Pereira Ramos, publicado 
no jornal Folha de S. Paulo. . . 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Senador Jac-
ques Silva. . 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo) - De ácordo com 
o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será Sub
metido ao exame da ComiSSão Di!eióra. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° 
Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 971, DE 1994 
Tendo sido desigando pelo Senhor Presidente da República 

-para participar, como Observador Parlamentar, da XLIX _Ses_ são da 
Assembléia Geral da ONU, em Nova Iorque, Estados Unidos da 
América, requeiro autorização do __ Senad.Q Federal para ausentar
me do País no perlodo de 13 a 21 do corrente mês, para cumprir a 
referida missão, nos termOs do art. 55, ITI. ~Constituição Federal 
e 40, § 1°. a. do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994_- Senador Oda-
cir Soares. - - -
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.oEXTA-FEIRA. 2DEZ 1994 DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 2 7751 

IV.at.Drl INCTtAOO Vtt.lt.A. 
KAuatC:tO DI PAIJLA C.UCOIO. 
kAUII1C:%0 CIOI IANTOI OUti'IAIAa., 
KAUIIO I.UIZ CAIO'NLI. NAJtQIIII, 
NOIZ%0 01 VAICOMC'SI.t.OI COSTA IAMTOI; 
MQ%111 t.INA DA III.VA, 

• ttJ%01 rJJtNAJCt)IJI MlllHHO, 
• ltii.IOW-_cA IIl.VA CNCPOI, 
.. n:t.IOII' MACHADO rAOUMt'lll. 
• XtC%0 IRAI%1. I.ACOITI, 
• lfU.aJU PPIIOI OITIZ PAOIUCA, 
.. lfOal. .... AJ.Jtlt~. 
- wo~ AJIArJJo OA roJttiCA vnru. 
• NOJUCA CHIIUIAH'TO OIAI. 

OCCIVAI.OO 01 AZIIIIDO PAGA, 
• PAUt.O AHTONIO KO'M'A COI ~~~, 
• II'AUt..O C:iiAI IU.JITlHIZ V At.OHIO, 
• PAUt..O C:iZ.U C:IU;t PIIIIM: 
.. PAUt..O C: IO IOCllt%0CIII OOUVIA; 
• II'AULO KtMCX MAO«.lDD J 
.. PAULO ... I INATO OIAI 01 AlltiJU I IOUZA 

PAUI.O n:aOIO 01 IOV%A C:OILJfO, 
PIDaO o>lltiiiiA 01 Ol.IVIIItA. 

ltAt.r GIIILOW; 
IIOJIIITO 011 ICIIl.I.O ltAKOI. 
RVIIIXI IIOIIU'O IZ..UUZ'I'&, 
auY OOKII CMVII; 
I&Lan .,_.nato JCACIW)O • 
IOUMO& ""VIl l.tMA; 
VICIIITI Wll· IIAI:IOIA ICAJI:O'nA; 
YlacUJ,,IO DI AOUZAA CDtTJt.A • 

.. WAUfll DA IIl.V&ZitA I Ut.VAJ 
• VM.OIKAJt IITIVII IIVU.HA; s 
- VZLICIM ~ 01 110llltA. 

8r••{l1•· •o•• .... "-•ll•H••· ITAMAR FllÁHCO 
Ar••ldo WIU ,._,..,. 

MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES 
D~ De 19 DZ DIU:EMIIIO D~t-1U4 

O ~I'ZDift'l Da gpnt,;ca,, d• •eo:-4~:~ t;:CHI o cUapoat:o n. 
~to·~1 n• l.SIS, de S d• tslalltl:ro 4• lllt, rso;'I.Llaasnt•4o pslo 
o.cnto n• 4t.1:n, ds Zl •• ogtr.Uiro ds lt,., • no srt. 1•, I z• 
alt.,..... •e~• â ~i n• t.lot; lia .10 4• ovt@ro IH 1,2, r~luant•cl• 
pt~lo DaOTat.o n• 71,7:U, de li 4• janairo 4a lt1:1, altarado pslot 
o.cratos n•• '75.430,' 4e 21 ds t.v.rairo da lt'7S, IS.UI, da l5 da 
-~ de 1110, • 11.170, de 2tõ 4e ;ana.l.ro da :Ltll, r.saolve ., .... 

D·S, I ••• a 
o Doutor PZC1M1 CU1C* n:r.NO, '•r•aidenlõa ela Maoc:.l.aQ&o J.ras.Udr• 4a 
Oinitoa ••r1t1.oa ... Altsc, para raprsaantar o ar•aU n• vn S•as&o do 
Gnapo Int•rv.,..,•rna-nul ,. Psr1toa •• prJ.v1leq1oa a 111pot•c•• 
-.rtti .. s, eonvoçllda pala 01'9anluçlio Marit1u Intarnae.l.onal • IMO • 
,_1• eont•rlnçia das H•ç6os 11n1d•a pan o C:Cia•rçio a Oaaanvolv1-nto • 
UM'CTAO, qua s•l'& r•slll•d• aa canabn, no par1o4o d• 5 • t d• 
dasaatlro oa 1911'4, 

lras111•. u o-- datallbro 
ll'dspsn46noia • 10'" da aap@lio•· 

ri'A.MA.R f'!\AHCO 
c.J.o l.uú NUZIU Ali!Gr.ím 

O PUSIDD'ftl D11 unJL:O, da aco~o c:c:~a o 41apoatc:~ no 
'!>ecnto .. ~i n• l.UIJ, da f da .. ta~ro ds ltJt, raquh•antado pelo 
.:.e:rato n• u. 721, 4a Zl 4a outubrc:~ 4• lt51, • n• Lei n• 5.10t, da lCI 
da outUbro da U7Z, requla .. ntacla pilo oae:rato n• ':'1.'133, ds li 4a 
'aMlro da lt1J, a1tar&do pelo• tlaçratoa n•a 1'!i.t:JO, 4• 21 da 
tsverai:ro da lt75, IJ.UI, aa U ds aata-.D;ro da 1110, a ts.no. da U 
4e janair'Q a. ltll, naolva 

a -.quinta O.laq•çlo bnaUaln p•rs p•rliclpar eh I Jeo~o~nl&o 
Espeçbl.Lud• da C\l:ltgrt 40 HtRCOStll., a ro!'l h•r•as •• Oucno• Al:roa, 
no per1odg de I a 1 4• da .. lltlrol ...... 
'-UI I *='UJtTO DO II'.UCIMIXTO & I!LVA, Ministro d• CUltural -· 

Olltgral 4a ~la• .. •a ll'adl • tuenes Aiaa (ta• 6nr.~a pen • 
fteCNro WsG11tNl). 

ITAMAR 1-'RAMCC> 
C-'110 Wi~ Nam•• All'!lorJm 

O PUIZDifta DA Uf"'Ot.ICI., da scor"do co. o cUapotto no 
o.cr•to•"-1 n• 1.11s, Ca 5 da astauro d• un, racrwla .. nu8o pal• 
O.Cr•~o ,... u.7Zl, da Jl da 01.1~1o1bro da ltll, • na l.a!. n• •·•rn, •• 
lCI 4a outubro d• lt7J, I'Gqlll••nta4• pelo O.cra~o n• 71.7,, ela U 
4• l•l'l•tro ds 1t7), all:.sr•do paoloa l:Mier•~oa "''a 1~. t)O, d• n ca 
tavara1ro da lt7!, lt.ua, de 15 dll "t..orca d• ltiO, a tS.,70, «a 
'' 4• j•nairo 4• 1'11, naolY• 

011 Sanhoraa Daput.s«sa ei-uai ~in1 • ll•r•o• ~i•a par•, na 
qualLc;l;•da Cls Cbaarv•doraa Parl•aan~•rs•, lnt&9r•raa • O.lsqaçlg do 
•:r•aU a XLIX ••••lo da Ataellblf:u Car•l d.aa ll'açO•a Unt-1••· 

g PUI:JD!IIrra Da __ U...:raLICJ., ~ açordO Coa o 411~CO no 
O.cret~;~·~1 n• 1.111, Ca S cta ••t.-:E"O de lt)t, reqgh-nt.ldo pelo 
O.Ol'at.o n• u.'PZl, •• :U da outubro de ltSI, • ,... t.a1 ,..tot, cl• lO da 
out.ubrQ c1s lt12, r .. ~o~l•-nt•4• pelo Dacrat.Q n• 71,,}). Cll• u da 
janalro da Ul1l, alt.ar•do palo• t"tcr•t.o• n•a ,:0,4)0, 4a :1 ds 
tavsrs.h'o da l'''· li. UI, 4• u,.. .. cee.t~ro ds ltiO, a ts.no, «a u 
•• ;t•nalro •• ltll, nHlv. 

D••1••aa 
H hnhona lenadlons :t.Yoi•ie:r Mala, Odl•cir Soar .. • lalchnba V.ni 
para, na qu1l1dtde de OtM•rvtdor-- Parl• .. nu.r••· in~aqr•r• a 
Dal•q•r::•o do aruU • X'-'tX •••••o da Aa•.UUla c;.:ral d .. -.çMa 
Unid••· 

'areaUit, 19 ft ::III~ da ltt4: 17)• oa !noapand6~1• 
• 101• 4a Jt•pllbUCIII. 

MINJSTERIO DO EXERCITO 
OCCU'f'Oiõ OE lO DE Dr:ZZMIIK) ot lUt 

UIO <ho •trlbU.IdCI QUS 11'1.- con!9nPr~Sf~rfii~tel~.~ ~~V~obll~.' :: 
Con•Otulc6o. a da •çorl01o c9• c.o CIUJtoat.o n<o 1rt. t' d<) L•~ n• ~.10,, 
ds 10 4a out.11bro da J;'72. r•Qiul••allticH'PftlO Dacrato nt 71.7-:Jl. da 11 
d• l•naHO d• 1'1). cMOln•dCI eo• o parAQrafo ~n1co d" ~rt . .& 1 do 
D•cr•~<r n• 7:1.0:11. cta 21 d• •arco dlf 197'l. a co• o I e• de. •rt. 11 do 
crec:ret9 n• l.:Zt9. da 3il d• outulloro da lttt. rlfiQlv.-: 

• O K E A a 

o Pr,M1ro•larqeato JOAO .U.11ZI)O nt:rTU OOPfEI para axerear o Cano ft 
Auul i•r 1010 A41do do Extre1to • Ae:ron•gt.I.CQ Junto A tab•l.xsdl dlo 
tuul n• Une• do l"l. DlflO o:ro~~zo d• dou enoa . 

lreuha. 01 da 4•1eJ&br-o da 
19'114: 1'13• da IndeDa"Jtdtnel• • 106' 4• l•olltlllç•· 

ITAMAR FRASCO' 
Z.ildo d• l.ucP• 

O P.rntct.Aio da R•pUblicl . no 
uao ~ .atr'll.llllc;•" que I h" c:unlt•r• n .ar\. 11... lll\"l•ll ollV. lia 
Cum;! HIII<;.ÔQ. \• <k oi~'Ofd~t> ""Qe ... ti.IIOI~•tu uu .. rl. ~· .!• LVI 11 1 ),,Of, 
d~ 10 <1,. ..,utlllort• <lco 1•73. rN,!Iol,._nt .. doa PL•:~,o :J.,t·r•·t~ ••• '/j,'l]J. 4s 11 
Clt' !""~'r" d" 1'1'7), .• ..,-.1n•d" co• • l•tr..a ·t.~ ~" :u..:1:::c. II do art. 11 
oJC"> r ... ~,..,,. u• T;:.n,n, dtr <~• o .. -.-rco de 1?7J •11"';-•d•· "'"'" J)•creto "'' 
,l,:t~t.. •1• ;!O d<" .. ,o tM 19•5. reaolv•: 

•OttEAI 

...alA ll.Uil. D:'nCAl. .\~DP\~1:, ~ta da Oab.1nate do M1n1sti'O da ..., ..... , ;I~:i~~~~ o!~ (.>U:!~:c:: !"~:~:;ro:a"l~~~:~~· ~!A~~!~~~.~P~~ =~!~ 
euul•a~Y. W•ahiaqto•. 110a r:u•dOI Urudoa d• Alleru: •• P.lo praao 4e 
do.aa •nos. 
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REQUERlMENTO N" 972, DE 1994 

Tendo sido cotwidadQ a participar. na -qualidade de Obser
vador Parlamentar. para integrar a Delegação do Brasil à XLIX 
Sessão da Assembléia Geral da& Nações Uriidas - ONU. solicito 
me seja concedida autorização para dCSempeiiliir essa missão, nos 

t=nos ~- 55, m, da Coostituiçáo e 1!J. § ! 0
, a, ôo Regiinen

IDIDtemo. 
Esclaleço que deverei estar ausente do-país no periodo de 

13 de dezembro de 1994, até 21 de dezembro de 1994. -
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994,- S'enador Lavoi

sier Maia. 

SEÇÃO 2 
l)iário()ficial REPÚBLICA 

FEDERA T!Y A 

DO BRASIL 

J:-.!PRENSA NACIONAL BRASÍLIA DF 

A!'< O XXX\' -_-:,_:-.:.:,? ,:2::28:..,..,_~....,.,;:_S::EX:,::T;:..A:..:_:-F,::E.:_IRA:__':_2_D~E-D_E_Z_E_M_B_R_O_D_E_l_99_4_ PREÇO: R$ 0,29 
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DI'IIOWJ.lt 
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!TA.MA.fl. F&A.NCO 
C<~~l•o !..~J' ,'1/l,l..tln A..r:r:~onm 

o :PJU:I.IDCarn: ~ Ul'triLICJ., d• acordo <::a;: o d~•pa•to na 
eo.;rota-._.!. n•_ !.565, da S da le'l:•llll;ora d• 1~lP, re9Ul•••n'l:ado pela 
:;o.ereta n• u.,.~l. do 21 da aut~ro ele 1951, • na IA!. n• ::;.109, de 1_0 
ele ou'l:~r~ do 1972, r•Çu~a:aer11::ada po•o O.ereta n• 71.7l:,_ !JI_)I __ d_~ 
:)a:,.~ro da 197), .,lt•rado po!:& :<o..;ratos n'l 75.,~0. da 27 ela 
t•v•ralr~ da 15175, 15.!.48, .:te ~5 :!<1 &~:.•=ro d~ :n~. a 95.1l70, <1• 26 
d• ~a.ne~ra de 198!, reso!ve 

r:.:tQJ.1lOI: 

KARU. IZAIIr:.. Er.KA.t. .uo&:.r.:.,, c-::.ora da l;lb!n•t• do~ Ml•Ú-&i::C- d& 
O.Zltl.l:r&: 

soNl'A JU:G!NA R..E!S 0.\ COS':'.\, coordenadora <1.. Seernuia d• 
ln.t•rc:A.labio e P:-o,ataa !:llp.eJ.&l• elo M.in.Utlrlo cU C'\.llt~o~ra: 

COilSl.:UI!:,I:RJ. ~:UI:~,\ .\C'ct:ISTA DE !'Rt:TAS CAAV".uJiO, Chefe da 5nClr 

SEÇÃO .2 

1T A1U.Il PkANCO 
c.J10 LWI: Nwa .. i'UIIOI'UIII 

O ~UI~ 11J. UJ'Oa:I.ICJ., do •corda coa o dhpoato no 
ttocl:'oto•Le1 n• 1 • .Su. <1• s d• ••tllabi:"O <1• lll9, r.qu.l•aontadg pelo 
O.er•ta n• ,.,,721, ele Zl d• O\lt~z-o do 1151, • n.11 t.1 n• 5.101, de 
10 de ol.lt~ro de liTZ, rlt9llla-nt.-.1Sa pelo O.cr•to n• 71.7'l~. de li 
de 11n1tra d• un, altorldo polo. O.C:reto• n•1 7S.al0, d1 :1:7 de 
tevoroi:ro ct• lt7S. 1$.141, ele l5 III 11t~ de 11110, I ts.&70, d• 
:1:6 d• ;~onoiro ele Ull, ~lY<II 

D 11 I I •. J. a 
- Sonhare• Depyntga pi...,o11'!1 ou• i~• a x•rn• L!at pa:r-a, na 
qualJ.dad.• ele or.••rvsdons Pi!i ·-nCUii, inti'Jr•••• a bi.loq•çJ.o do 
lll:uU._ a XLIX l .. úo di: J.s•oabl"ia .;enl d .. a M&Qtl•• tl:li1••· 

lrlsilia, 19 d.o doi~ 
dineit • 106' 11& A•p~U)lica, 

ITAMAR FRANCO 
C.IG Luiz NIUIH Amorin:l 

o .. ua!Dtwl2 1:a UtiO'I:Lie&, do •c:ardo e.. a di•po•to na 
P.<==-ato-lAI n• 1.565, de 5 d• aat•abJ:"o de ltlt, roqula•on<t;ldCl pela 
o.C:·•to n• u.121. 4• :1:1 d• out~o~l:lra d! 1151, o n• ._.1 s.aot, de lo elo 

--au~ubro de 1172, Z'"'ffoll!Mntada P4'1o Qllc:r-•to n• 71. 7JJ, de U de 
'&nal:'CI do l!t7l, alterado pe1oa ~erota1 n•• 7~.4lC, de 27 de 
tovor1ir<::1 do 1175, IS, UI, d• lS do 1oto~~t~ro do l'JIO, o t5."o· d• U 
d• )•noiro de li• I, n.•olv• 

D_.I!~W_A.a 

;:r!~nh:;•• ~=~:::~:• ;:v=J:i:fo:a•;!~. ~.erV •• !~~'&'r~a~ sj~~:;:;:r!':rz! 
ll'eloi•o::ia do ara•U a XLIX -'••••= .sa A•s•abl"i' c;,:ral du MaçO..• 
Unida•. 

Drt•llit, 19 de de~ do a~4; l?l• da Indlpll'ld6neu 
106• da R!pW:IUea. 

fTAMA.R FRANCO 
C.l10 Luir ,'luDO• ÁZ!IOl'IIZ:I 

MIN!STERIO 00 EXERCITO 
o&CU'l'CIIi DE 19 Dt CEUKaiiO pz: lUa 

----~ n Presidente da RenúbUca . na 
~•o d• •trlb,.le.lia llUe lbe eant~t• o ·•:rt. la. 1n<::~1a uv. da 

"O:iríl't1t,.1c;-la, e de ICOZdO C'OI O dUDOI'tO DO ar't, f' da t.ll n• 5.10'J. 
d• lC 4tl O\ltllbra d• 15172. r••;n•llllnttd .. oda Oter•t.o n• 71.733. do U 
do: J•ne1:r-o d• !973, eo.bl-n&do eo!.'i:J·~Iora!o ~n1eo do &J:"t. 1• do 
Oaereto n' '72-.0:I:l. d! :1:1 de •.reo de 1973, lf coa Q 1 Bt da ut. l• do 
OeerltO o• 1.2-!ljl, ele 31 d! au.'tiiOro de l9911l. :-•aalve: 

c P:r-llel.ro·Sanrenta JOÃO AL.Tt.too I'~!:I't'AS GOI'I'Es ~f:'t. •><a:reer o e•:rgo de 
Aux1har dO Adldo do ~i:r-elta a Aoran&utl~o )\lnto .i r:.DtlXIdt do 
&n'tl 11a Afr1c:• do 5ul., pelo p:r-ua da dou•uu~s. 

a:ru1l1a. 01 d• dezeal:>ra de 
l994: 17J• d& IndeP!nd.•n_ei.a _"!_ 106• d• l•pUblic:l. 

ITAMAR FRANCO 
Znildo d• Lu~•n• 

O F'reszdente da Republ1ca ~~ 
u•<> <111 &U'l.PIIleiu que lhe eant•r• a art. 84 tne~•g uv. d1 
:onltotuJeia, lf de 11eardo ea• o dliPOitO DO 1:r-t. ' ' d.l Lei n• 5.4051. 
dlf lO d1 out,.Dro de'l972-. r•q..,.la•entadll g-ela Deer•to n• 71.73J. de 1! 
de JIIM•Ua de lnl. eaabnl&do c:o.~ 11 latra ~b~ dO 1ne1.:o<::1 li do ilrt. 1• 
do O•erota n• 7l.C:U. di 2-1 de •arco di 1973, dtlr&do pelo o.c:n.to n• 
g1.256, d1 :!:C (l• 1110 d! 15115, r•solvt: 

-• o lf!:". 
o Cor-onel da QlloldrD de Lnqtntllll"Os l'tlll.tlll:'•l f'lAJII'CISCO lttNA1'0 COD:r.:TII.A 
P!N!!Ellt.O para .,.o:'cer o earog de AdJunto d1 Ca•l.a•.lia da E"ercac 
srasll•::r-o .. Walfllnc;;too. qo1 E•tedos LID1da1 d& A!llrtca, ll•la pru.o d• 
dO~$ 11n01. 

lll"t.sll.u. Cl de daz:eabro dlf 
l99f: 113• ela IlldiP~nd•nei& • lC6• da ~epübhc•. 



~-de 1994 DIÁ.lUODO CONGRESSO NACIONAL (SeçãQ m Sexta-feira 9 8469 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campelo)- Os requerimen- A matéria será incluída em Ordem do dia, oportunall1ente. 
tos lidos serão remeiidos à Comissão de Relações Exteriores e Há oradores inscritos. 
Defesa Nacional, devendo ser apreciados após a -Ordem elo" Dia, Concedo a pala\U ao nobre senadorõdaCir Soares. {PauSã) 
nos tennos do § 3°, do art. 40, do Regimento JDtemo. Concedo a palavra o nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Sobre a mesa, requ~ento que será lido pelo Sr. 1• Secre- O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 
tário. seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~_ e 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 973,DE 1994 

Nos temJ.os- do m;tigo 13, § 1° do Regimento Iritemo, requeiw 
roa V. Ex• seja considerada como-licença au~ minha auw 
sência dos trabalhos da Cisa, para uma viagem a Europa. no perlo-
do de22de deztlmbro a 16 de janeiro de 1985. 

Brasília, 8 de dezembro de 1994.- Senador João Rocha 

O SR. PRESIDENTE (llalmir Campelo)- Aprovado ore
querimento, fica concedida a licença solicitatliL 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 974, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do § 1 o do art. 13 do Regimento JDter

no. seja considerada como licença autorizada a minh~ ausên_çia aos 
trabalhos da Casa no dia 5 do corrente, por motivo de encontro po
lítico no meu Estado, o Paraná. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994:- Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (1/almir Campelo)- Aprovado ore
querimento, Í!Ca 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" 975, DE 1994 

Requeiro, nos termos do art. 13, § 1", do Regimento Interno 
do Senado Federal. sejam ~onside!adps como de _licença autoriza
da os dias 16 a 18, 21, 24, 25, 28 e 29. de novembro do corrente 
exercício. quando ·estive ausente dos trabalhos da Casa parn tratar 
de assuntos partidários: - -- - ·- _ _ _ . 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Senador Jônice 
Tristão.. 

O SR. PRESIDENTE (1/almir Campelo)- Aprovado ore-
querimento, será Cumprida a deliberação do Plenário. - -

A Presidência recebeu_ do Banco Central do Brasil o Oficio 
n° S/82, de 1994, através do qual o 'Governo do Estado de Goiás -
solicita, nos termos do art. 13 da Resolução 11, de 1994, do Senaw 
do Federal,. autorização para emitir Letms Financeiras do Tesouro 
do-Estado de Goiás- LFf-GO, cujos recursos serão óostinados ao 
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1 o semestre de 
1995. . • .. . . 

A mâtéria será despachada à Comis~o de AssuntoS Econô-_ 
micos. __ _ . 

O SR. PRESIDENTE (V ahnir CamP<lo) - Na sessão de 
ontem, tenninou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Resolução n° 97. de 1994. de iniciativa da Comissão de Assun· 
tos Econômicos, que autoriza o Estado d_o Rio de Janeiro a emitir 
Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro -
LFIRJ, cujos recursos serão destinados ao g_iro da Dí~ida MÕbi· 
liária do Estado, vencível no 1 o semestre de 199'5. 

O projeto não recebeu emendas. 

Srs. Senadores, como era de se __ espexar, na terça-feira passada., o 
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia recusou o pedido de reconta
gem de votos para o Senado, apresentado pelos partidos de oposi

-ção na Bãb.ia. Digo que era como de ~- eSpeiar porque, até hoje, 
nunca mais assisti ao Tnõunal Regional Eleitoral em casos assim 
políticos, dar qualquer decisão contrária aos interesses políticos 
do Sr. Antônio Carl<>s Magalhães, e até o resultado da votação- 4 
·a 2- já era previsto. Conhecemos bem os jufzes que temos. 

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para dizer que 
em vários Estados houve recontagem de votos; na maioria. em ra
zão da discrepância dos resultados com a média dos votos_obtidos 
pelos cãndidatos em outras seções eleitorais do Estado, da região, 
da zona eleitoral, _e_ em praticamente todas --:_senão todas - as re
contagens solicitadas e concedidas houve a deiDonstração e a Comw 
provação de que t~ria havido o equívoco, para não falar ein fraude, 
mas pelo menos o equívoco teria ocorrido em todos esses pedidos 
de recontagem de votos nos mais divezsos E~dos.. No meu Estaw 
do também há indícios a respeito da discrepância da votação que 
consta dos dados oficiais do . Tribtmal Eleitoral e com a média olr 
tida nas· diversas sessões de -um município, ciu do Esrado ou d,a 
zona eleitoral. 

V. Exts devem ter acOmpanhado o caso que houve no Rio 
de Janeiro~ por úhimo. em que o Tnõunal Eleitoral teria 'dado um 
resultado dos deputados estaduais; houve um pedido de verificaw 
ção da contagem de votos, por_parte do candidato Paulo da Silva. 
se não me engano; o Tribunal concede_u essa recontagem de duas 
umas. Nessas duas umas ficou ComprOVado que ele ti.Dha perdido 
indevidamente mais de cem vOtos. Com esse novo resultado, ele 
passou a ser Deputado eleito, quatro votos na, frente da Deputada 
Heloneida Studart, do PT. A Deputada pediu também recontagem 
de uma umã, em razão da discrepância das médias das demais ur
nas-com o resultado daquela que ela pedia recontagem. Feita a re
conta gero, veri.ÍICÕUwse.que houve Um equívoco também nos dados 
oficiais do Tribunal EleitoraL Desse modo, a deputada, que havia' 
dormido suplente num dia, acordou deputada no outro dia, com 
·sete yotQs, na frente do outro ê:oncorrêiirn". 

O Sr. Paulo da Silva deu até Uma lição a -todos n6s. Depois 
de perder 8. cadeira cuja conquista comemorara no dia anterior, 
deu a declaração de que, para ele, OJdo estava correto agora. O que 
ele não .queria era donrdr suplente, tendo a consciência de que te
riam sido desviados os seus_ votos. No entanto, depois que os seus 
võlOS e -os-da sua concoxrente foram apurados, ele dol.'IIIira suplen
te certo de que aquele era o resultado correto. 

Na Bahia, a diferença entre os dois_candidatos aQ Senado é 
de três mil e poucos votos. São mais de oito mil umas, das quais o 
candidato Waldir PireS e· os partidos de oposição pediram reconta.w 
gem. Somente em uma uma de S~vador, o candidato W aldeck Orw 
nelas teve mais de cem votos além da sua média nas demais umas. 

. No caso de indícios co.ino esses, a legislação permite que se 
peça recontagem. Agora vai haver recurSo para o Superior Tribuw 
nal Eleitoral, e espero que o mesmo conceda a rewntagem. O cu~ 
:çioso é que na Bahia, ao contrário dos demais Est.a<;ios, foram pro
telando _a deci~o. -pata que a mesma ocorresse no momento em 
que o SuperiorTribUnal Eleitorãl estivesse para iniciar as férias fo
renses. ISso faz cOm que_ o candidato Wal~k_Qme~ seja diplo
t;nado e tome posse aqui no Senado_ Federal. Eles proCuram, assim, 
dar o fato -como ~umado~ pira que não seja feita a devida re-



8470 Sexta-feira 9 DIÁRIO DÕCóNGRESSO -NACIONAL (Seção ll) Dezembro de 1994 
contagem; e~ caso seja feita. já existem agora ~ ... dicíonanteS jun
dicos pennitindo que façam novamente uma manobra que já fu:e
I3.m. DDma eleição no Município de Canavieiras, algUm tempo 
atnís. Entram com mandado de segurança e protelam as decisões; 
quando vai ser dada a recontagem. ao inVés desta, pedem eleição 
suplementar; pedindo el<tição suplementar, quando essa ocorrer, os 
eleitos já tomã:rani poS-se noS seUs C3IEOS e estarão exercendo car
gos como as de .Q_ovemador, o que toma muito" miis_f'acil a preS
são sobre o eleitorado. V. Ex*s são políticos e sabem o que- é e 
como se faz uma eleição suplementar. São manobras que nós, na 
Babia, já-coilhecemos b;tStanle. 

Von a esta tn"buna tratar deste assunto. a fim de pe<lir a V. 
Ex*s que permanecerão aqui nos próximos quatro anos que façam 
Uma lei eleitoral defli:titiva pari1 este País. Não permitaio que conti
nuemos elaborando leis eleitorais praticiuD.ente castiisticã.s.- para a 
eleição que inl OCOIJ:er-em pouco tempo. e aqrii. em 24 horas, ter
mos de votar a lei par.i não perder o prazo. E, priricipalmente, que 
se dêem as condições para o Superior Tribunal Eleitoral infOIDJati
z.u as eleiÇões neste País. Não podemos mais coDii:D.llaT:realizando 
eleições do modo cômõ se fez até agór.t, esj)eciahriente no tocaDte 
à apuração. ~ao quero citar a palavra 'Traude", mas "equívocos". 
qu~ são cooiprovados todas as vezes em que há recontagem de votos. 

Será que isso é mera- coincidência, ou será que esses equí~ 
vocos não Cstão ocorrendo em muitas outras Uri:tas que estão fe
chadas, tendo sido os dados oficiais aceitos Coiilo verdadeiros? 

Se informatizariiiOs as--eleições. poderão ocotrer alguns 
equívocos., mas não a fiáúde, cOmO oCOrre até hoje. 

PortaD.to, Sr. Presidente, esta manifestação é paia óficlalízar 
aqui no Senado a informação de que o Tribunal Regional Eleitoral 
da Bahia recusou o pedido de recontagem. 

É lamentãvel que a Justiça do meu Estado ainda se sujeite a 
evitar que se façam determinadas apurações. 

Sr. Presidente. o principal motivo da minha -vinch hoje a 
esta tribuna é fazer a despedida do Senado. 

Sr. Presidente, sn e Srs; Senãdõies: 
Ao longo dos últimos 16 anos. por incontáveis Vezes. com~ 

pareci a esta Tribuna para dirigir~ me aos nobres- colegas, ã classe 
política e à Nação. Aqui. tratei de assuntos os mais diversos, em 
circunstâncias as mais variadas: "Nesse penoo.o. procurei manter
me atento ao fato de que, se a utilizaçãO-deSta Privilegiada tribuna 
significa unia gnmde honrnria. O exercício do mandato de Senador 
da República representa..uma grave responsabilidade. -

Hoje. ao assomar a esta tribuna pela de:rradeira vez. sou to
mado de uma emoção especial: Não poderia ser diferente: encer~ 
rando uma carreira consolidada em 36 anos de atividade política e 
em sete mandatos consecutivos, aqui compareço para prestar cori-

, •tas ao povo b:rasileiro, e especialmente ao eleitorado baiano, que 
me concedeu a honra de representá-lo nas três instâncias do Pcxler, 
sufragando meu nome nas umas sucessivas vezes. 

Posso dizer, Sr. Presidente, que a decisão de deixar a vida 
públic:a ocorre após Jonga e profunda reflexão. SintO; desde já. 
uma saudade antecipada. Levo. no coração. a lembrança de mo
mentos felizes e Eambém de amargas frustrações. mas não levo, 
posso as~gurar, 'rancores ou ressentimentos. Sem hipocrisia e sem 
falsa modéstia, mas também sem alarde· e sem jactância, peço em
prestadas as palavras de São Paulo em sua Segunda Epístola a Ti
móteo: "Combati o bom combate, cheguei ao tenno de minha car
reira, guardei a fé". 

Efetivamente, }Uigo ter combatido o bom combate, tanto na 
sua forma quanto na sua alta- fmalidade. Não ignoro minhas defi
ciências, não escondo minhas falhas. Sei. no ~ntanto, que, _errando 
ou acertando, procurei agir de forma a beneficiãr i OOletividade, 
interpretando os_anseios do povo, amparando os segmentos mais 

Vulneiáveís. fázendo-me porta-vOz do cidadão comuin. No balaii
ço a que prcx::edo ao termo de minha ~ mantenho uma con
vicção indissolúvel: a de ter agido nos ~entes da étíca.. da 
verdade e do respeito ao Brasil e a cada um dos cidadãos brasileiros. 

Perdi algumas batalhas e ganbei outras_ Tenho consciência 
de que :m:i:Dba ação política COllCOireU, dentro dos seus modestos li
:rilltes, para aperfeiçoar o regime em que vivemos, para melhorar o 
de~m~~o do Poder fúblico e para promover o bem-estar da po-
pulação- Também é forçoso reconhecer que hã projetos pelos 
quais lutei inten:sat:Dente e que não lograrimi êxito. como abordarei 
mais adiante; no entanto rea.ímno minha inabalável certeza de que 
os parlamentares que comporão as legislaturas vin~ saberão 
remover do nosso arcabouço juridico e institucional ~ óbices à 
concretização da justiça social. bem -como prov~ os instrumentos 
necessários à alavanca.gem do nosso desenvolvimento. 

O Senado Federal, Sr. Presidente, representou para mlm o 
coroamentO de uma carrei:rà iniciada, cot:D.o disse, há 36 anos. 
Completamente avesso à política- em minha juventude. não há 

·como negar que meu ingresso na vida puDlica, e especialmente na 
caJreira parlamentar. teve forte iofluência do meu pai. Jura.ci Ma
galhães, a quem. nesta _ocasião, rendo minhas mais sinceras e co-
movidas homenagens. 

É absoluia.nlente desnecessário. par.1 entender essa iDfluên
cia;-falar do meu pai. cujO papel sempre destacado na vida nacio
nal é sobejamente conhecido. Apenas. Sr. Presidente, aproveito o 
ensejo paxa salientar que, ao lado de uma carreira pontilhada pelos 

• ID3ÍS altos cargos e pelas mais elevadas funções na vida militar, 
adminístrativa, política e diplomática, primou também. meu velho 
pai. pelo gigantisniO da sua coi'agei:n e do seu caiáter~ e pelo apego 
ãs suas próprias convicções. Mesmo quando adotava _posições po
líticas mais Conservadoras. Jur.lci Magalhães jamais se cwvoo 
ante os poderosos, jamais pactuou com a desonestidade, jamais~ 
a.Qriu mão de sua independência, ainda que às vezes: esta pudesse 
confundir-se com uma saudável rebeldia. 

Esta influência :inostroo-se mais viva -quando- eu, mÓdesto
vereador em Jra.parica. candidatei-me à Assembléia Legislativa 
para concorrer com um parlamentar que fazia acUsações levianas, 
na injustificada ânsia de atingir meu pai. Nossos desígnios, Sr. 
Presidente. estãO nas mãos de Deus. ruja vontade desconhecemos: 
graças a esse incidente abracei a vida parlainentar, a qual ã.bOmina-

. va- ~julgava a'Qominar_- e dela nunca mais me apartei. 
A trajetória politica de Jura"ci Magalhães refletiu-se rambém. 

na opção de meu saudoso innão, Juraci Júnior. colhido por morte 
prematuxa. quando exercia seu segundo manf:la.to como deputado 
estadual. Hoje, ao despedir-me dos companheiros do Senado Fe
deral, despeço-me também da carreira política, na qual íngressou, 
em 1982, meu ftlho Jutaby Magalhães Júnior. 

, Esse interesse pela atividade política, essa dedicação à cau~ 
sa pública eventualmente Iendem-nos acusações de prática de oli
garquia. Não vou preocupar-me. se me pennitem, em refutar de
núncias infundadas, nem em contraditar argumentos pueris. pois a 
tradição política não se confunde, em absoluto. c_om a oligarquia, 
seja qual for o conceito que a esse termo se dê. Não representamos 
a elite nem grupos de podei-, seja econômico ou político. &cerran
do 36 anos de sucessivos mandatos, tenho orgulho em afrrmar que 
nunca traí meus eleitores, nunca lhes dei presentes em troca de vo
tos e nunca dispendi um centavo sequer com eleições. Jamais pedi 
e jamais ganhei dinheiro de quem quer que fosse. não sou empre
sário e não tenho compromissos com empresas. 

É natural,_ assim. que me preocupe com o nível da repreM 
sentação popular nas próximas legislatu:ras, a menos que a legisla
ção eleitoral e partidária seja prOfundamente reformulada. Com 
um sentimento misto de trísteza e preocupação vejo a -iinj>osíção 
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do poder econômico no sistema eleitoral, candidaturas que l1a.scem 
suspeitas pelo altíssimo cUsto das campanhas, candídatos despro
vidos de amor próprio $Xercendo o papel de testas-de-feno, grupos 
de pressão agindo sem limites~ sem eSCIÚpulos. 

A continuar assim. COIIereiD.OS o risco de eleger parlamenta
res que não se acanhatão em. fazer publicidade, nas próprias ves
tes, como se tomou comum no esporte. ~ seus patrocinadores. 
Conconendo com esses esta.Iio os aventureiros de plantão, os ueo
fascistas e os messiânicos, ávidos por capitalizár a descrença e a 
revolta do eleitor diante dos resultados da política tradicional. -

No momentõ em que questiono a legitimidade e_ o nível de 
representatividade das legislaturas vindouras, bem como a eficácia 
do aparato legislativo concernente a eleições e partidos, não pode
ria deixar de fazeru,ma autocrítica. 

Devo dizer, prel.iminaimente, que devo muito do que sou e 
do que penso à aúvidade política, que pude exexcer ao longo de 
boa parte de miDha vida, e ao convívio com políticos dos mais va
riados matizes ideológicos, das mais diferentes opÇões partidárias. 
Eu mesmo nmdei de partido, em duas ocasiões, e de pontos de vis
ta. inúmeras vezes. ~ao foram mudanças frivolas, inconseqGentes, 
ao estilo '1a dOima e mobile" da ópera de Verdi. mas mudanças 
que se impuseram pelo esllldo aprofundado das questões e das cir
cunstJncias, pelo acó.Dllllo do conhecimento e·da experiência, pelo 
desenvolvimento da sensibilidade social e política. 

Muitas vezes, Sr. Presidente, fui cobrado P'I' ter apoiado a 
Revolução de 1964; ou por ter pertencido à UDN, à Arena e ao 
PDS- partido que sucedeu à Aliança Renovadora Nacional ao tér
mino do bipartidarismo - antes de passar pelo PMDB e peló 
PSDB. Um olhar congelado sobte taiscilrunstâncias pOderia suge
rir incoerência, conclusão que não se mantém numi-Otica eVOluti
va. Afinal, os romanos não ne.cessit.aJ:am de mais que duas pala
VIaS, na locução Mutaris murandis para deÍmir tal qaestão. Gtaças 
a Deus, Sr. Presidente e nobres colegas, posso dizer que evoluí- e 
não vai, aqui, qualquer crftica àqueles que de mim divergiram ou 
ainda divergem, até porque a vetdade tem muitas facetas, e seria 
insano pensar que todas elas sejam de minha exclusividade. 

Q_ fato é que. no início de minha -carreira, era muito conser
vador- conclusão que mais se aclara à medida que faço um retros
pecto mais amadurecido. Nem por isso, entretanto, abdiquei de mi
nhas convicções, assumindo u.ma. rebeldia que justificaria sobeja
mente minhas posições políticas que estavam -por Vir. Já relatei. 
desta Tnõuna, alguns episódios que dão conta dessa insatisfação. 
presente já nas manifestações de _cazáter estudantil. Mais tarde, 
eleito deputado pelo Arena, partido que dava sustentação ao go
ven]o, inilitar, pediria, em meü Primeiro pronuD.ciam.eD.to, a extin
ção do Ato Institucional n°. 5, o mais autoritâiio de todos os atõs 
de exceção, e do Decreto-Lei n°. 477, que dentre outras providên
cias proibia a manifestação político-partidária nos estabelecimen-
tos de ensino de todo o País. -

·Já no PDS, que sticederiã. à Arena, e já Senador, desafiei os 
Caroeaís do partido ao iniciar uma reação favorável às eleições di
retas. movimento que aos poucos ganhou a a<;lesão dos Senadores 
Martins Filho, João Calmon e outros. Na ocasião, deixei a Vire
Liderança para ter a liberdade de votar pelas eleições diretas e pelo 
parlamentarismo. 

Esses são apenas alguns fatos marcantes de minha vida par
lamentar, Sr. Presidente, mas abandonando por ora essas: reminis
cências, vejo-me na contingência de, como alertei. prestar contas, 
ao povo brasileiro e ao eleitorado que me honrou com seu voto, de 
minha atuação na atividade legiferante, como, aliás, tenho feito 
com periodicidade anual ou semestral. Devo consignar que a pres
tação de contas não é uma aquiescência do homem público, mas 
seu dever perante o eleitor que sufragou o seu nome, no caso dos 

políticos, perante o contribumte, que custeia os sens proventos, e 
perá.D.te, fmaimente. o cidadão - ou não ràiia sentido recr-l:lecer
mos, no parágrafo único do art. ! 0

• da nossa-carta Magna. que 
''todo o poder emana do povo". -

lnobstante as dificuldades próprias da ação legislativa, a bu
rocracia, a inéi'Cia de" muitos governantes e os vicies da classe" poli
tica., logrei aprovar e obter sanção em alguns projetas de lei que'""re
puto" da maior 'importância; outros não tiveram a mesma s~•sen
do rejeitados, prejudicados, arquivados ou vetados; outros, en[IIIl, 
tramitam no Congresso Nacional agu~ uma solução que 
nem sempre ocorre com a celeridade desejada. -

Dentre os primeiros citados. gostaria de lembrar a Enienda 
Constitucional que apresentei em 1975, quando ainda era Deputa
do Federal. que elevou de 5 para 9% o Fundo de Participação dos 
Estados e Municípios, ·oomo·condição básica para descentnilizar a 
administração. conceder maior autonomia âs instâncias inferiores 
do Poder, e tomar a aplicação de recursos mais adequada à realida
de de cada região. Essa emenda teve para mim especial importân
cia, por ter sido aprovada e piomulgada nuni momento hist6rico, 
marcado pelo cerceamento das prelTOgativas congressuais. 

Dos trabalhos de minha autoria que resultarn.m em maiores 
benefícios para o povo brasileiro, o primeiro que me vem à mente 
é o PLS n°. 97, que se tomou a Lei D.o. 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, mais conhecida como Código de Defesa do COnsumidor. 
Ao elabora-lo, baseei-me em eSilldo formulado por comissão espe
cial do Ministério da JustiÇa, n.Orileada pelo ex-Senador e então 
ministro Paulo Brossard, aperfeiçoando-o e amalizando-o, pant as
sim dotar o nosso o:tdenamento ju:ádico de um instrumento capaz 
de implementar o preceito constituciOrial que diz ser função do Es
tado assegurar a defesa do consumidor. _ 

O Código de Defesa do Consumidor, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, não resultou de um trabalho individual, mas da soma 
de ações e propostas de vários setores da sociedade visando à de
mocratização e reformulação das relações de consumo no Brasil, 
onde tradicionalmente o capital produtivo exelcia supremacia so
bre a sociedade de consumo. Mesmo em sua fase de tramitação le
gislativa o projeto recebeu numerosas e enriquecedoias contribqi- -
ções. dentre as quais destaco as do Senador Dirceu Cameiio,-nes
ta Casa, e dos Deputados Joaci Góes e Geraldo Alkmin. na Câma
ra Federal. Deconidos quatro a:ó:os de sUa-sanção, o Código, como 
se comproVa hoje, veio eStimular a competitividade e elev.ãr a qua
lidade dos bens e serviços, favorecendo o consumidor sem, contu
do, prejudicar o setor produtivo. 

Tal 90mo ocorreu com o consumidor, outros segmentos 
vulneráv.eis da no~sa sociedade mereceram especial atenção de mi
nha parte, em pronunciamentos, projetos de lei ou trabalhos nas 
Comissões. Assim é que apresentei o PLS n°. 151, que concede à 
mãe adofiva os direitos de proteção à niatemicfude, pata que possa 

·dispensar ao recém-nascido toda a assistência- necessária. AproVa
do em plenário, o projeto foi remetido à Omaia dos Deputados e 
anexado ao PL n°~ 1636. que está em tnmlitação. Também foi para 
a Câmaxa,. onde tramita na Comissão de Finanças desde o ano pas· 
sado, o PLS n°. 63, de minha autoria, que dispõe sobre a adequa
ção de logm.douros e veículos para facilitar o acesso às pessoas 
portadoras de deficiências. O projeto atende ao art. n°. 227, Pará
grafo 2°., da Constimição Federal e, se tomado norma legal, pode
rá beneficiar mais de 13 milhõeS de brasileiros que sofrem algum 
tipo de deficiência e requerem providências para SJJa integração 
oociaL 

Preocupei-nie também, em minha atividade legislativa, com 
os idosos, os doentes, a população infantil e a população desnutri· 
da. Por meio de trabalhos na Comissão de Assuntos Sociais, de 
projetes de lei e de dezenas de pronunciamentos proferidos nesta 
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Tnõuna, reivindiquei continuamente o redirecioilame:ãto das prio
ridades da política govemamental par.! as áreas sociais mais carentes. 

Com relação aos idosos, apreseDt.e4 na frustrada tentativa de 
Revisão Constituci~a proposta n°. 1.478-0, explicitando seus 
direitos constitucionais e formulando diretrizes para aS políticas
públicas destinadas a esse segmento; e a de n°. 4.203-8, que previa 
a criação de curadorias e varas de proteção paxa os idosos. Não se 
tendo-concretizado a Revisão ConstitucioD3l, espero que algum 
outro parlamentar, sensibilizado com a causa e ciente do pequeno 
alcance da Lei n•. 8.842, que dispõe sobre a política nacional do 
idoso, se inleresse por defender com bravwa a população de ter
ceira idade. 

Ou!Ia questão a que dediquei boa parte de minhas energias 
- fato que IIQ.lito me orgulha, embora não tenha logrado êxito nas 
diversas tentativas -·é a utilização da terra- refonna agrária; pW: 
duçãO agóoola, aproveitamento dos latiffindios improdutivos,. as
sentamentos. recuperação de terras agricUltáveis~ POsSo- ai1l'Ill3i', 
Sr. Presidente, ter perdido a conta dos projetos que apresentei pre
pondo a refO!Jllll agrária, infelizmente um tabu que tem resistido a 
sucessivos governos, enquanto o Brasil, com suas dimensões con
tinentais, vasta extensão de área agridllt.ável e condições climato-
16gicas favoráveis, não ultrapassa o patamar de 80 milhões de to-

- neladas de grãos colhidos anna!mente. 
Este fato toma-se mais lamentável quando 32 mi.fuões de 

brasileiros passam fome, ao mesmo tempo que os latifúndios im· 
produtivos permanecem intocados e milhares de lavradores sem
tena querem !Iabalhar e produzir e não têm oportunidade. Enquan
to os latifundiários, aS empresas de miD.eração, as agropecuárias e 
os grileiros impõem sua vontade ao Estado, com o apoio~ a coni
vência ou a omissão de goverilãntes. políticos, autoridades judiciá
rias e policiais, travam~se. eni muitas rCgiões, verdadeinls camifi
cioas, que são a expressãO par excelência do opiÓbrio de uma na
ção vocaciooada para a agricultura. 

Ao longo de todos esses anos teiJho lutado por modificar a 
nossa estrutura fundiária.. ·certo de qtie. a exemplo do que ocorreu 
nos países hoje desenvolvidos, essa é condição "sine qua non" 
para alçarmos um novo estágio de prosperidade e de desenvolvi
mento. 

Apresentei tatnbém, ao lado das propostas de reforma agrá-, 
ria. outros projetes aímS.,-coiõ.O-o PLS ri0• 288, infeli2m.ente rejeita
do, que dispunha sobre o arrendamento compulsório de parcelas 
de latifúndios para utilização pelos trabalhadores rurais; o PLS n°. 
287, que tomava obrigatória a divulgação de dados cadas!Iais rela
tivos a latifúndios, aprovado pelo Congresso Nacional e vetado 

'pelo Presidente da República em junbo de 1992. O PLS n• 83. ob
jetivando a utilização de texras ociosas, sem. contudo, impor medi
das drásticas ao proprietário do latifdndio, foi iriauído na _Ordem 
do Dia desta Casa Legislativa e será votado na próxima semana. 

O comportamento ético na atividade-política e na adminis
!Iação pública foi igualmente uma de minhas preocupações mais 
constantes. Seria fastidioso enumerar ãs dezenas de projetes que 
apresep.tei neSse sentido. mas não j)O)SSO me furtar à cilá.ção de al
guns deles;aiD.da em tramitaçãO: ó PLS n°. 87, que dá ao Senado 
Federal competência para aprOvar previamente a escolha dos pre
sidentes do BNDES, do Banco do Brasil e da Ca.i;<a E<;ooômica · 
Federal, em IIamitação na Comissão-de FinanÇas-da Câmara dos 
Deputados desde setembro de 1991; o PLS n•. 109, que impõe a 
necessidade de aprovação piévia-em CóD.cutScfpUbliC(Yj)ara:qual
quer investidura em cargo ou· emprego da administração puôlica 
direta, indireta oo fundacioual, nas três inStâncias das três esferas 
do Poder, projeto este que, remetido à Câmara Federal em 1989, 
está !Iamitando na Comissão do Serviço Público desde abril do 
corrente; e o PLS n°. 342, que defme os crimes de responsabilida-

de e regula os respectivos processos de julgamento, também reme
tido à Câmara dos Deputados. em 1990, e encaminhado à Comis
são Especial de Legislação Partidária e Eleitoral e Probidade Ad
ministrativa. 

E ainda: o PLS n•. 172, que estabelece a obrigatoriedade de 
apresenlação anual da declaração de bens pa:ra o exercício de =· 
gos ou filn>ões cm entidades da adminis!Iação direta e indireta. 
Este projeto amplia a abrangência da Lei n•. 6.728, de 22 de no
vembro de 1979 (que estabelece a obrigatoriedade apenas para os 
escalões inferiores, e Somente no -início e no térin.inO da gestão), e 
encontra-se na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados desde 
maio deste ano; o PLS n•. 15, que estabelece a obrigatoriedade de 
remessa ao Poder Legislativo de cópias dos processos em que se 
verifique crime de responsabilidade, e que foi anexado ao PL n°. 
6.125/90, em dezembro de 1992; e o PLS n•. 45, que obriga os ór
gãos da administração direta e indireta a publicarem annalmente as 
despesas efetnadas com propaganda e publicidade, discriminando 
o montante pago a cada agência ou veículo beneficiado. Remetido · 
à Câmara dos Deputados em 1986, este projeto enCOll!Ia·se na Co
missão de Justiça daquela Casa desde set,embrc do ano passado. 

Peço licença aos nobres colegas para, na prestação de con
tas que faço ao eleitorado baiano e ao povo brasileiro, citar dois 
outros projetas de minha autoria: o PLS n•. 23, de !989. que sub
mete à apreciação do Congresso Nacioncl os projetas de privatiza
ção das empresas públicas e de economia mista. Remetido ã Câ
mara no ano de sua apresentação, e aprovado pela Comissão de 
Economia. foi anexado a outros projetos que tratam do mesmo as
sunto; e o PLS n°. 92, que elinllna d.iscriminaçãõ, esteD.aenao ãOs 
mutuáriOs adquirentes de imóveis acabados? ·com contratos após 
1986, os benefícios concedidos aos adquirentes ·de imóveis eiil 
coustrução pela Lei n•. 8004190- projeto este que está desde de
zembro do ano passado aguardando inclusão na Ordem do Dia do 
Senado Federal. 

PropositalmeDle, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixei 
para o fmal desta sinopse duas questões que considero de maior 
relevância. Uma delas é a urgente necessidade de modificações na 
legislação eleitoral e partidária com a adoção. entre outras-medi
das, do voto distrital misto e facultativo. Não custa lembrar, Sr. 
Presidente, que o sistema eleitoral e a organização partidária repre
sentam o binômio em qp.e se as~nta o regime representativo. 

Ao fazer a opção pelo võk, distrital misto, estou conviCtó de 
que O sistema proi>orcional. que hoje adotamos, favorece o poder 
econômico, -distancia os eleitores dos candidatos, dificulta o con
trole e a fiscalização da ação política, euflm. é responsáve1 por boa 
parte das mazelas do nosso modelo sucessório. Ao manter, em 
meUs projetas de lei e pronunciamentos; a -opção pelo sistema hí
brido, procurei zelar pela representação popular das minorias, que 
estaria ameaçada com o voto distrital puro. e evitar o empobreci
mento das propostas, que se restringiriani a questões paroquia~ 

Ao mesmo tempo, advogo a revisão -dos dispositivos consti
tucionais no que concernem ao voto obrigatório. Já analisei.,-neSta 
Tribuna. o sigriificado do grande número de votos nulos e em 
branco que se registraram ms eleições de 1992. Na época. creditei 
o fato ao desinteresse e à descrença do eleitor em relação ao pleito'. 
Agora, com mais razão, volto à <:a.rJm na defesa do voto facultati
vo, diante do verdadeiro festival di absenteísmo que se observou 
no pleito de 3 de outtlbro, exatam.ente quando- se realizavam as 
eleições mais amplas da nossa história política. O voto obrigatório, 
já disse e repito, não representa uma participação do eleitor na for
mulação e na execução das políticas governamentais. mas uma im
posição desnecessária e uma violação à sua liberdade de optar ou 
não pelos seus representantes. 

A segunda questão para a qual solicito a atençãO dos nobres 
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pares é a imperioSa necessidade de redemocratização dos meios de 
comunicação no País, bem como a urgente necessidade de se rever 
o critério de co:p.cessões e licenças parn o funcioname:rito de emis
soras de rádio e TV. 

O último projeto por ~ apreSentado nesse sentido - PLS 
n°. 100, de 6 de agosto de 1993, que dispõe sobre a outorga e reno
vação de concessão ou permissãojlãra exploraçã·o-de serviços de 
radiodifusão sonora e de sons e imagens - foi encaminhado no dia 
17 daquele mês à Comissão de Educação desta Casa, onde ainda 
se encontra, aguardando parecer. · 

Há vários anos, Sr. Presidente e Srs. Seitadores, encampei 
esta causa, por julgar imprescindível que taís canais sejam acessí
veis a todos os segmentos da sociedade brasileiri É uma luta des
proporcional, de Dav~ contra Golias, dados os gigantescos interes
ses que existem por trás da manutenção do starus qUO, em que a 
quase totalidade dos meios de coiDJJnicação é compartilhada por 
apenas nove grupos familiares. · 

cia do Senado Federal. pude dar minh~ .;o~ttibuição como 1° Se
cretáriO. Na ocasíão, apresentéi diversas propostaS à elaboração do 
Regimento Interno, ainda em vigor. Também inú.l~zj novos pro
cedimentos e novas rotiilas, racionalizando e modernizando a ad· 
ministração do Senado Federal. · 

O cidadão que acompanha ã distância os trabalhos legislati
vos, muitas vezes informado por umH mídia .inconseqUente e sen
sacionalista, desconhece tcxia atividac.e externa ao plenário, muitas 
vezes recôndita, mas índispeT' .. ;_-,.~1 a'' boni desempenho do poder 
legiferante. Não vou, neste momentc ~elac!onar as tarefas deS<::m· 
penbadas nas Comissões de que parti ::lpei, mas aproVeitar a opor
tunidade para consigo.ar o trabalho dit rumo c quase anônimo reali
zado pelos parlamentares, longe do pi ~P.ário e das cãmeras de tele
visão. 

· Aos detentores desses grandes impérios não iQt.ei:esSa a -uti~ 
lização demOC'Jitica. da mídia, o que toma minha luta desigual, 
quase quixotesca. o que, em absoluto, não me constrange. Disse, e 
repito, que ao deixar a atividade política ilão gUardO -ranoores ou -
ressentimentos, embora leve comigo algumas frustrações. A apa
rentementejntransponível dificuldade na aprovação desse projeto, 
bem como de outros, é certamente a maior delas. Se me fosse con
cedido fazer um pedido aos parlamentares remanescentes, assim 
como àqueles que agora chegam para dar sua contribuição ao Con
gresso Nacional, este não poderia ser outro que o empenho na tra
mitação, no aperfeiçoamento e na aproVação dessa matéria. 

Apenas. Sr. Presidente, para qu ~o registro não fiqüe claudi
cante. neste breve retrospecto de minha vida parlamentar, assi!J.ala
rei a satisfação em ter participado, na Câmara dos Depu lados, das 
Coinissões de Minas e Energia, e da Comis~c- Especial do Polígo
no das Secas; e, no Senado Federal, das Comissões de Finanças. 
de Legislação SociaL do Distrito Federal, dos Municípios. de Re
lações Exteriores, de Ciência e Tecnologia, de Fiscalização e Con
trole, de Constituição, Justiça e Cidadania, do Serviço Público Ci-
vil. e de Defesa Nacional, como titular ou suplente. E. airida, da 

-Comissão da Educação e Culrura, como Vice-Presidente. e de As
suntos Sociais, como Presidente, em função do afastamento do Se
iiador Almir Gabriel, em abril deste ano. Participei. t:ambém. da 
CPI sobre Energia Nuclear, da CPI da Evasão FisCal; da CPI da _ 
Com1pção no Governo Samey; da CP:MI que apurou as atividades 

Não pensem os desavisados tratar-se ·de algum capricho 
pessoal Tenho repetido :insistentemente que nossa inãrredável op
ção pela democracia passa pela .democratização da comunicação. 
Os meios de comunicação constítuem instrumentos priviJ.egiados 
de disseminação de valores e idéias, -e a outOrga de concessões e 
permissões pelo Estado deve ter como contrapartida o atendimento 
dos interesses coletivos, a promoção da cultura, o- compromisso 
com a verdade. 

O modelo que hoje temos, -de distribuição de concessões 
para exploração de rádio e -TV, é altamente concentrador, bélíefi
ciando alguns poucos grupos privados, que decidem sobre o tipo 
de inforina.ções que devem se1:..passadas à população brasileira. 
Ainda que admitamos terem esses grupos as melhores e as mais 
cívicas intenções, terem compromissos cóm a coietiVidade e des
prendimento bastante para fazerem prevalecer os interesses públi
cos sobre os interesses comerciais, ainda assim tal concentração 
não se.jristificaria. Com tal desequilíbrio no sistema de informaçõ
es, e com tamanha concentração de poderes, o Estado fica refém 
dos grupos conglomerados que atuam na área, especialmente na da 
comunicação eletr6nica. A criação do Conselho de Comunicação 
Social, fruto da inteligência e -da sensibilidade dos coDStituintes de 
1988, íoi um :narco promissór na democratização da informação, 
mas infefumente sua instalação tem sido sistematicamente obstruí
da., com graves e inegáveis prejuízos para o" interesse público. 

Com esta indesejável mas necessária ad~oestação. e com o 
apelo às futuras legislaruras para que não esmoreçam no sentido de 
propiciar ao Brasil um sistema de comunicações mais democrático 
e mais compromissado com as causas populares, encerro, Sr. Pre
sidente, esta breve sinopse de meus projetes e pronUnciamentOs. 
Registrarei apenas, en passam, mioha atuação na primeira e na 
quarta Secretarias. nas Comissões e na Assembléia Nacional 
Constituinte. . 

Homosamente, exerci o cargo de 4° SecretáriO-quando o Se
nador Ja.rbas Passarinho presidiu esta Casa de Leis; posteriormen
te, na primeira gestão do Senador Humberto Lucena, na Presidên-

do Sr. Paulo César Farias, e que resultou no impeachment do en-
tão Presidente Fernando Collor;. e da CPMI do Orçamento, onde 
fui membro titular da Subcomissão -de,•Bancos. ~ · · 

Em relação a esta última. devo dizer-que, inobstante o cons
trangimento, o doloroso constrangimento de contribuir para apurar 
fatos que levaram à cassação e ã prestação de conEas com a Justiça 

- muitos de nossos colegas parlamentares, representou um marco na 
história do Congresso Nacional, que ousou desnudar-se aos olhos 
da opinião pública e punir-se, a si próprio, para pio mover uma de
puração sem a qual a imagem da instituição estaria irremediavel
mente _comprometida. 

A propósito das comissões de i:nqnéftto, devo acrescentar 
- que se encontra pronto para ser incluído na Ordem do Dia--destã 

Casa o PI;.S n°. 145, de minha autoria, que defme crimes contra a 
apuração de fatos e estabelece punições, objetivando, assim. evitar 
aquilo a que toda a Nação assistiu estarrecida - negativas de de
poimentos. têstenrunhos falsos, orilissões·e vários outros expedien
tes escuses, que acintosamente procuravam contrariar a objetivida
de das provas produzidas, em episódios recentes de nossa vida po-

- lítica. 

A Assembléia Nacional Constituinte, Sr. Presidente e Srs. 
Senadores, ainda está fresca em nossãs memórias. Assfualarei, dt. 
forma mais breve possível, que, de quase 300 emendas por mim 
·apreSentadas nas diversas etapas de elaboração da nossa C'.arta 
Magna, logrei aprovação em 71 delas. POr ser a Constiruição Fede-

- rai o documento básico de todo o aparato jurídico da Nação. pus 
todo o meu empenho nas tarefas daquela convocação, e tenho or
gulho em afirmar que fui o único parlamentar presente _em todas
absolutamente todas- as votações. 

· Não tevé, Sr. Presidente e -srs. Senadores. esi:a: despretensio
sa fala, outros intuitos que não o de prestar contas dos meus 36 
ano-s de· ati v idade política e parlamentar, e de agradecer, como 
agora o faço, a todos aqueles que contribuíram para que pudess~ 
colocar-me a serviço dessa imensa família chamada Brasil. Não 
pude dar ao povo brasileiro tudo o que pretendia; não pude dar, se-
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quer, uma contnõuição à alt"Qra de tudo quanto na vida recebi, dos 
familiares, amigos, oompanheiros de Parlamento, politicos, inde
pendente das agremiações a que pertencessem, eleitores e todo o 
povo, com o qual a_ cada dia mais aprendo, mais cresço e mais 
amadureço. -

Ao deixar o Senado Federal, ápice de uma carreira e palco 
de minhas derradeiras lutas como homem público, deixo consigna
dos meus especiais agradecimentos aos servidores que tanto me 
auxiliaram: os funcionários do meu Gabinete, zelosos e afáveis, 
com quem convivi com tanta proximidade; à Assessoria Legislati
v~ responsável pelo trabalho-fm que se desenvolve. nesta Casa, 
cotidianamente desempenhado com afmco e competência; à Secre
taria Geral da Mesa, ao pessoal de apoio, enfxm. a todos os seiVi
dores, do mais elevado ao mais baixo patamar hierárquico. 

AgràdeçcY também aos nobres colegas com os quais tenho 
convivido tão fratemalmente neste Plenário e nas demais depen
dências desta Casa de Leis, ,numa relação amistosa e sincera, que 
respeita as divergências pessoais e ideológicas, e·que procura no 
espírito público e no interesse coletivo o denominador comnm. 
Agrndeço, fmalmente, ao eleitor que me confiou a árdua e ,grave 
tarefa de representá-lo, e ao povo brasileiro, que nos dá grandiosas 
lições de vida ao superar os mais gmníticos obstáculos com o seu 
trabalho cotidiano, anônimo, mal-remunerado- argamassa, no en
tanto, com que se constrói a Nação e se mantêm vivas as esperan
ças de um futuro mais próspero, maiS digno e mais justo! 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- COncedo a pa

lavra ao nobre Senador João Calmon. 
O SR. JOÃO CALMON (PMDB-ES. ProimnCia o segum

te discurso.)- Sr.. Presidente~ sn e Sxs. Senadores. a revista norte
americana T"IID.e decidiu realizar um fascinante exetcicio. Notando 
que se fala cada vez :IDais em crise de liderança. decidiu selecionar 
100 personalidades do mundo inteiro, a quem ·roameu de "estrelas 
em ascensão". São jovei;tS entre 22 e 46 anos, todos eles apresen
tando uma -.caracteristic:il; em -comuhi: já piovaiam o seu talento de 
forma a ocupar papel de destaque no que Time chama de "primei· 
:ra geração crescida na aldeia global". 

Embora se mencione freqüentemente ulna poSsível carência 
de lideranças. mostra a revista que a realidade é oUtra. O próprio 
conceito de lideranS!._..está mudando. Assim_ como o mundo mú
dou. Antigas estruturas políticas não sobreviveram a--esse rápido 
processo de renovação que teve na queda do muro de Berlim seu 
ponto mais marcante. 

Foi o que aconteceu de forma acentuada também na Allléri
ca Latina. Embora a milhares de quilômetros do vellio muro, os la
tino-americanos virain·se envolvi~ nessa dnuriáJica e necessária 
renovação. Como registrã Time, o continente- está. caminhando 
para a frente, depois de gerações inteiias de caudilhos de bmço 
forte e de populistas desnorteados - _inclusive em nosso País, 
acrescento eu. 

Entre as 100 personalidades escoJbidas pela revista estão 
vinte latino-americanos. Apesar do traço comum representado pela 
marcà do tale..'!lto, são pessoas muito diferentes entre si. Estão lá 
desde Jackie Foglia, hondureoha e primeiia mi.IIber a se graduar na_ 
Academia Militar de West Point.:.. permitam-me repelir este deta
lhe: hondurenha é primeira mulher a se graduar Academia Militar 
de West Point -, com- ã patente--de---capitão, até Andres Velasco, 
economista chileno que assessorou dois presidentes na arual fase 
de abertura económica sob regime democrático ~ hoje trabalha 
para integrar seu país ao Nafta. 

Três brasileiros ocupam lugar de dest~ue entre esses jo
vens líderes. O empresário" Ricardo Semler. 35 anos. figura como 
''um oráculo a respeito de como as empresas devem mganizar-se 

para o século xx:r•. Também está lá. a professora Marina -8i1Ya, , 
eleita. agora senadora pelo Acre aos 36 anos de idade; a revista re
sume sua carreira registrando que, como vereadora, "lutou contra a 
corrupção". Trata--se, portanto. de um reforço apreciável paza o 

_ mov.imento contra a campção. que deve ser uma marca c.arilcterís-
tica do novo Congresso, já que o arual deu um passo muito signifi
cativo neste setor. através da Comissão Parlamentar de Inquérito 
sobre o Orçamento. · 

· Finalmente, Time indioou o Ministro da Fazenda, Ciro Go-
mes, com seus 37 anos. Destaca-se em seu pen;urso político o 
cumprimento da primeiral('l'OID.essa que fez, como prefeito de For
taleza, a de limpar a cidade em 90 dias. "Manteve a palaVIa", diz a 
revista. "reparando as ruas e removendo lixos, abrindo caminho 
para coisas maiores". tais como assumir o governo de seu Estado 
para equilibrar o or;çamento e merecer um prêmio da UNICEF pela 
drástica redução da mortalidede infantil. 

Ciro Gomés, Ricardo Semler e Marina Silva são exemplos 
de uma geração que tem muito a fazer pelo B:msil Sua missão, tal
vez. seja. antes de mais nada. a de introduzir urna nova visão- e 
não apenas em nosso País. Cito aqui uma frase da própria Marina 
Silva: "O processo de desenvolvimento tem sido visto como uma 
IiDha ~ta, mas ninguém sabe para onde ela está indo". 

E dessa nova visão, neste novo mundo, que se está preci
s~do em Um momento de 3.bertuta de horizontes. V ale a pena ci
tar o que diz OUIIa das jovens selecionadas por Timt; a jornalista 
Maleena Lodbi. 42 anos, hoje emba.ttadora do Paquistão nos Esta
dos Unidos: "A falência das atuais lideranças decoi:re do fato de 
que estão pouco equipadas, intelectual e politicamente, pa.-a parti
cipar de um-mundo no qual as grandes lutas simplificadoras do 
passado cederam o passo a novas complexidades". Ainda para ela, 
esse passado recente deixou-se contaminar por um pragri:Jatismo 
"pouco inspirn.do e pouco inspii:ador", que acaba identificando-se 
com puro oportunismo. 

É. portanto, uma espé<:ie de déficit mota!. O papel das no
vas lideranças, nesse quadro, mostra-se menos o de conduzir poli
ticamente as massas - o que se entendia por liderança em outros 
tempos - e mais o de formar uma nova consciência, adaptada ao 
mundo renovado que surgiu. _ 

Seguramente isso envolve uma renovaçãO também na politi
ca. V-emos não s6 _n_o Brasil, mas_ em quase todo o mundo. a impa- -
ciência da população Para comum processo que não coinpreende 
e que lhe parece um clube tão fechado quanto excludente. Observa 
o historiador francês Jean Lacoutnre - citado pela revista. - que 
em toda a Europa e, em particular. na França os mais capazes tra· 
dicionalmente ingressavam no s_exviço público, seja na administra
Ção direta, seja em mandatos eletivos. Esse quadro, registra Lacou. 
ture, está se alterando rapidamente, pois a vida pública depreciou
se de maneira catastrófica, inclusive no Brasil. 

Podemos nós. brasileiros. orgulhaxmo-nos das três persona
lidades selecionadas._ por uma revista de circulação mundial. Pode
mos também alegrar-nos com a certeza de que muitos outros jo
vens. como o recém-eleito Deputado Federal Lindemberg Farias, 
ex-Presidente da União Nacioual de Estudantes-UNE, apresentam 
enoxme potencial paxa criar em nosso País uma nova consciência. 
nesses tempos de muàança. Esperamos que esses líderes de uma 
geração que desponta ingressem na-vida pública, de modo a valo
rizá-la auspiciosamente .. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. quase no fim de meu 
mandato, eu ficaria extremamente feliz Se -essã- iriiCiativa foSse to
mada ao nível mundial pela revista Time, tiveSse uina repercussão 
significativa no Brasil. Como não há nenhum artigo na Constitui
ção que proíba o cidá.dão, com ou sem mandato. de SODhar. lanço 
aqui sugestão no sentido de que seja tomada, no -piano nacional, 
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iniciativa ..semelhante, reservados os direitos autorais da idéia à re
vista norte-americana. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo)- Concedo a pa-
lavxa ao nobre Senador Joaquim Beato. (Pausa.) 

Concedo a palavra ao nobreS~ Aluizio Bezerra. (Pansa.) 
Concedo a palaVIa ao nobre Senador Odacir Soares. 
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. ProDllncia o seguinte 

disc:mso.)- Sr. Presidente. Sr's e Srs. Senadores, nestes tempos de 
transição do Poder, muitos são os lances e episódios que animam a 
cena política brasileira, sobretudo na Capital Federal; Alguns bas
tante propalados. mas destituídos de maior importância.. Outros, 
potencialmente muitos ricos; já que, se bem-- administrados, pode
tão defmir o perfil do novo Govemo e influir decisiVãmente nos 
rumos que ele irá imprimir nOs destinos da Nação. 

Dentre esses. que,!! referit-m:e, em especial, à pressão bené
fica criada pelas expectativas de mudança; ã busca de defmições 
· objetivas dos programas de Governo apenas esboçados na campa
I$a eleilornl; à revisão de políticas malsucedidas no passado e _sua 
substituição por novas linhas de ação susceptíveis de reverter o 
quadro critico de nossa conjunru~ sócio-ecop.ômi_ca; à renovação 
dos escalões do Poder e conseqüente revigoramento de suas dinâ
micas que, certamente. serão direcionadas para prioridades possi
velmente :redefinidas para melhor. 

Pm= fim. de todos esses lances, o mais importante. o menos 
visíil'el é o abandono gradativo a que os candidatos de ontem vão 
relegando o seu comportamento de campanha, talbado pelas asses
sorias de markeüog político, e a tentativa de assulitir a identidade 
do homem público, devotado aos interesses gerais que eles prome
teram ser e do estadista que as cilt:unstâDcias impõem que eles >«iam. 

Este é, portanto~ creio eu,· o momento mais oportuno para
debater velhos problemas até hcrie mal-resolvidos ou gumdes prio
ridades que, ao longo de nossa história, vêm sendo, impenitente
mente, relegadas a segundo __ ou_terce® planos. Entre tais proble
mas, figura o da saúde pública, que, de tão postergada, vai deixan
do de ser problema para converter-se em grande e inegável calami
dade jliÍblica. 

É, pois, sobre nosso combalido sistema de saúde que vou 
agora me pronunciar, valendo-me dos dados e análises tomados 
públicos pelo titular da Pasta, Ministro Henrique Santillo, em ex
posição feit4 aos membros do Conselho Nacional de Saúde. em 
meados deste ano. 

Trata-se de um amplo diagn6stico do setor, que não se limi
ta à citação de indicadores ou ao enunciado de metas estabelecidas 
e objetivos alcançados, mas busca oferecer a visão Conjuntural ne
cessária à justa percepção do qUe vem· oc:orrendo com a saúde dos 
brasileiro& e das medidas para recuperar a bigidez e a dignidade do 
setor. 

Sem a preocupação de esconder problemas, o Ministto des
cerra, inicialmente. o retrato em corpo inteiro da saúde brasil~h:a. __ 

Surge, em primeiro plano .. a irredutível mortalidade infãnfil, 
ostenta:IlÓo um dos piores índices de toda a América- e assumindo 
proporções assustadoras entre menores de 5 anos. já ~que repre
senta 3 vezes mais do que' a do Chile e 10 vezes a do Japão. 

Quanto à mOrtalidade materna, o_ índice é hlen~ inqUietan
te: 150/l.()(X) nativiVos. Correspondente a 50 vezes ma:is do que os 
índices registrados nos países desenvolvidos. 

Para agravar o problema, essas taxas, já de si tão vergonho
sas, longe de sofre~m declínio, apresentam indíc1os de aumento, 
oonfOIIIle foi detectado pelos pesquisadores do PACS (Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde). 

E segue-se a enumeração de nossas crônicas e 'deploráveis 
mazelas sanitárias. -

A desnutrição avança., atingindo 30,7% das crianças brasi~-

!eiras menores de 5 anos. 
As grandes endemias persistem. depauperando o organismo 

de milhares de bmsileiros: 600 mil novos casos de malária em 
1992 e 530 mil em !993; 5 milhõe&~ chagásicos; 200 mil banse
nianos; -I 00 mil tubetculosos. 

- A isso se acrescentem a hipovitaminose, comprometerido 
entre 40% a 50% dos menores de 5 anos do Nordeste, do V ale do 
Jequitinhonha e do V ale da Ribeira: o bócio endêmi;co, que ressur
ge, a passos largos, em vários Estados; e, por fllll, a AIDS, que, re
sistindo, em todas as camadas sociais, ãs campanbas de prevenção 
promovidas pelo setor de saúde, registra já os seguintes índices_:_ 
51.942 casos acumulad~; 20.340 óbitos e uma taxa de incidência 
de 38.3% por 100 mil habitantes. 

-Em sua crua exposição, o Ministro da Saúde não se oJDit_e 
de ressaltar as causas e de alertar para as conseqUências deste qua
dro simplesmente desolador. 

O estado de pobreza em crescente agravamento .. no qual 
vive grande parcela de nossa população. aliado ao descaso público 
pelo saneamento básico, são apontados, como era de se esperar, 
conio causas principais da expansão dos agentes depauper.mtes da 
saúde de nosso povo.: - - - -

Muito a propósito, é citada uma referência do Banco Mun
dial, cujos levantamentos colocam o Brn.sil como penliltimo país 
do mundo em distribuição de renda. Essa referência, se_gt;lndo -ob
servação do Ministro, é confirmada pelo nosSo perfil de morbo- -
mortalidade. 

Se persistir esse quadro, alerta o titular da Saúde, as conse
qüências não seriam nada alen~ redução da capacidade pro
dutiva do País, expansão de novas doenças. demanda crescente de 
tratamento médico-hospitalar e aumento dos custos da saúde •. 

O ilustre Ministro geclica. então, um longo trecho de sua 
fala à anã!ise do Sistema Unico de Saúde - SUS, na qual é dado 
todo o relevo a estes três aspectos: o que o SUS pretende ser. o 
que está sendo, na realidade. e o que poderia ser, não fossem os 
tremendos obstáouJos que tem enfrentando, desde a sua implan!ação. 

Segundo S.Ex'"~ tendo sido c$do para eliminar as falhas e 
deficiências do antigo INAMPS. o StfS represeritã, tal Como foi 
concebido, a mais imPortante frente -de luta da inteligência sanitá
ria nacional, voltada para os seguintes objetivos: 3SSegiúar a uni
versafu:a:ção do direito à saúde. descent:talizar_ recursos e encargos, 
implantar equidade e integralidade~ assis.~cia, -mstalar e desen
volver controle social efetivo e roniper as--anlai.Tas do sistema cor
porativista. burocrático e centralizador, que parecia caracterizai" o 
aii!igo INAMPS. . . . . 

O Sr. RonaldÕ Aragão- Permite V. Ex'" um apàrte? 
.o SR. ODACIR SOARES- Com prazer, ouço V. Ex'. 
O Sr •. Ronaldo Aragão- V. Ex" traz boje a esta Casa um 

tema da maior importância. Não se pode melhorar a salíde do bra
sileko- s_e não houver dinheiro. se não houver recursos. É uma 
questão de decisão política. O que estamos vendo. mesmo com a 

_ cri_a.ção do SUS, é que o sistema não está atendendo a de_In@da 
que existe em todo o Bra_siL _De norte -a sul. de leste a oe~. a saú- __ 
de é um caos. Não se faz saúde construindo edifíctos. Saúde se 
faz com ação preventiva., essa é que deve ser a polítfca do Ministé
rio da Saúde. No Brn.sil, infelizmente, o que está existindo é a cha
mada saúde curativa. E se persistir essa política,. jamais resolvere
mos o problema de saúd~ no Brasil. V. Ex• sabe muito_ bem qu~ ~ 
nossa região há determinadas patologias que são endêmicas. Se 
não houver uma decisão frrme de urna política de saúde, não va
mos resolver nada. Qu3:lquer !Iledi_da serã paliativa. 

O SR. ODACIR SOARES- V.Ex'temrazão. e eu queria, 
apenas para ilustrar as colocações que faz. que são inteiramente 
procedentes. me referir a esse indicador. 
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EnqUanto nos países da Comunidade Européia aplica~se 
12% do PIB em saúde? no Bras:il aplica-se apenas S%. 

Então~ com esse indicador, não se precisa tecer qualquer ou
tro tipo de considetação, porque caíinos exatamente na granâe vul
nerabilidade do sisteiQ;o de saiide do Brasil, que é a crescenre falta 
de recursos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pennite V. Ex' um aparte, no
bre Senador Odaeir Soares? 

O SR. ODACIR SOARES -Com muito piO.zer, Senador 
Jutaby Magalhães. -

O S~. Jutahy Magalhães- V. Ex' diz que aplicamos pouco 
em saiide. E veidade. O pior é que aplicamos mal, IDllito maL Pior 
ainda, o pouco que existe de reru= parn a saiide é desviado em 
grande parte. Tenho a impressão de que no próximo ano o grande 
escândalo Ii3-Cional vai ser essa questão de saúde, a reSpeito do 
SUS. Deve ser fcità urfui CP!, porque é um esCândalo. Temos até 
bancadas fedetais e estaduais de pessoas que se elegeram gzaças 
ao SUS, enquanto milhões de brasileiros estão aí, sem condições 
de reoeber atendimento médico. Por isso, V. Ex' e aqueles que vão 
ficar devem lutar muito~ que seja criada essa CP I, pmque esse 
seiá o grande escândalo de 1995. 

O SR. ODACIR SOARES- Nobre Senador, V. Ex' tem 
plena razão. No decatter deste pronunciamento, V. Ex• ítá obser

~ var que esta é uma preocupação do atual Ministro da Saúde, relati
va ao controle dos gastos do Sistema com os hospitais convextia
dos, com a rede privada médico-hospitalar. O Ministro Henrique 
Santillo está preocupado em estabeleoar um rigido controle que, 
segundo S. Ex'. implicará uma economia de nlais de 20 milhões de 

- dólares, que são, exatamente, i:ecursos desviados. criminosamente, 
para a rede privada do País em decox:rência de supetfaturamento, 
de despesas não realizades, mas que ~ os seus pagamentos re
queridos pela rede priv.ada ao Sistema UDico de Saúde. 

O Sr. Jutahy Magalhães - Nobre Senador,-V. Ex' permite 
mais um adenda? 

O SR. ODACIR SOARES- Pois não~ Ouço V. Ex' com 
muito prazer. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador, eu conheço ra
zoavelmente o Ministro Henrique Santillo e sei que S. Ex a tem tido 
preocupação com esta. questão. Mas S. Exa cometeu um grave pe-
cado. Não sei a razão. Existem ootras circuitstâ.ncias que podeu;t 
tê-lo levado a comele!'-esse pecado. Em vários Estados, o Ministé~ 
rio da Saúde foi entregUe a uma detenniDada facção política. e lá 
no meu Estado, pior, a um determinado deputado federaL A utili
zação dás 'reCursOs- do Ministério da Saúde foi3lD. escancarados. 
Temos lá na Bahia as bancadas, federal e estadual, em razão des-

, ses recursos, como em vários otitros Estados pelas denUncias que 
tên:i sido apresentadas. E isso em decon;ência de ser entre_gue o 
Ministério à ação política de determinada pessoa.. Esse eu acho 
que foi o grave pecado do Ministro da Saúde. 

O SR. ODACIR SOARES- Senador Jutiby Magalhães, o 
Sistema Único de Saúde tem uma salvaguarda que, lamentavel
mente. ainda não foi implantada- em todo o País, são exatamente os 
ConsePJ,os Es'taduaís de Saúde e os Çooselbos Municipais de Saú
de, que são paritários e tém a obrigação legal de fiscalizar e alocar 
recursos para todo o setor, no âmbito do estado e do mu:oicípio. 
Esses Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, ao conlrário de 
outros consellios, de certa. fOim.a, participam da elaboração e da 
execução da politica de saúde. 

Lamentavelmente, em muitos estados e muDicipios, estes 
conselhos não foram inst:iladoS- e, eril alguns, mesmo instalâ.dos, 
não funciOnam como deveriam funcionar. Mas V. Ex a tem razão, o 
sistema ainda tem fragilidades, e seguudo o !>furistro Henrique 
Santillo, na exposição que fez, serão supera.We suprimidas com ã 

ampliação do sistema de fiSCalização do proprio sistema que está 
se implantando gradativamente. 

O Sr. Epitá.cio Cafeteira- Pennite-me. V. Exa, um aparte? 
O SR. ODACm SOARES - Com muito piO.zer, Senador 

Epitácio Cafeteira. 
O Sr. Epitácio Cafel<ira- Nobre Senador, o problema das 

chamadas Anis, que hoje é uma moeda mais forte do que real -
embora, o real esteja mais fone do que o dólar- parece-me que é 
simples demais. AlH quer dizer autorização de internação Jv>spi
talar. Autorização dá-se à pessoa que vai se hospitalizar, que deve 
ter o direito de escolha em relação ao hospital que quiser. Aqui., no 
Brasil a coisa foi feita para beneficiar o dono do hospital. Autori
zação de internação é dade para o hospital e não parn o doente, ou 
seja, o doente tem que procurar aquele hospitaL E é aí que se orga
nizam as maiores maracutaias, ou seja, é feita lista de doente que 
nUnca fOi doente. A pessoa vai lá para fazer uma consulta, man
dam assinar uma ficha e o resultado dessa ficha é uma operação 
corii a·cóloCação de várias peças, até ortopédicas., que o cidadão · 
nuilca usou. Então, gasta-se muito di.Dheiro e o necessário não 
ãcontete. Operação cesariana em homem! E não se aplica neJJbu
ma penalidade. Está todo mundo rindo e apolaudo o Governo, por
que fazer oposiÇão s6 para quem não tem hospital, não tem partici
pação nesse tipo de· negócio. Essa é a realidade. Vê-se donos de 
hospitais reclamando, dizeudo que vão fecbã-los por não terem 
como atender aos doeutes, em compensação hã hospital que não 
reclama nada, porque só faz faturar, não presta nenhum serviço. 
Então, parece-me que a coisa mais errada neste setor foi O que o 
Govemo resolveu fazer com o INAMPS. O INAMPS era o órgão 
de fJSCalizaçã.o e o Govemo resolveu acabar com ele. Acaba com o 
INAMPS e, se estão enganando, o Governo não quer nem saber, 
porque fica triste se souber. E]J> ao invés de ter o INAMPS parn 
fiscalizar, prefere nada saber. E aquela história: meu Deus, fa.Ui 
com que eu não case, se eu casar que minha mulher não me enga
ne, se me enganar que eu não sru.Oa e se eu souber que não' me im
porte. Pois, é isso que está. acontecendo no setor de saúde no Bra
sil. Ou damos um basta nisso, ou o futuro Presidente toma uma 
posição em relação a esse setor. Se o setor de saúde não for socor
rido, o prejuizo será da população mais carente, mais sofrida, que 
não tem a quem reconer, nem porta aonde bater. E em pouco tem
po a maioria do Congresso vai ser, não diria nem de médicos, diria 
de proprietário de hospital, o .f:F.U!--passou a ser um dos melhores 
negócios deste País. 

O SR. ODACIR SOARES- V.Ex'temrazão, essa crise a 
qual me refno, também não é de hoje; ela é antiga. vem do 
INAMPS. Os escândalos, na época em que o INAMPS existia, 
e1t1m o diário na grande imprensa brasileira. 

A implantação do SUS, todos os especialistas em medicina 
admitem, do ponto de vista da sua for!Dlllação, é correto. Mas tem 

· as suas vulnerabilidades, que são enfatizadas dentro de uma estru
tura de hospitais converiiados que transformaram a fraude, o su
perfaturamento e as contas inexistentes na razão da sua exisiêil.cia, 
dos seus lucros. 

Tenho aqui, por exemplo, uma infonnação de que o SUS 
mandou averiguar a correção das contas e a qualidade dos sezviÇos 
do 6 mil hospitais a ele conveniados. A conseqüência disso foi a 
rejeição automática das contas irregulares. em alguns desses mil 
hospitais já. auditados, o que resultou, como disse, numa economia 
de 24,2 milhões de dólares. O SUS auditou apenas mil hospitais ~ 
multiplicando-se 24 por 6, temos quase que 140 milhões de dóla
res de economia, decorrentes da supressão~ da fraude e da conupção. 

Como disse o Senador Jutaby Magalhães, o ano de 1995 
talvez seja =do pela grande CP! do Sistema ÚDico de Saúde 
do Brasil, e como· a sociedade brasileira está-se abrindO a esSas 
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averigüações, vamos aguardar. O fato é que ó Ministério da Salíde, -40 mil cirurgias cardíacas na rede púbJ, 
na gestão do- :Ministro Henrique Santillo, conforme ele próprio de- -tratamento de 153 mil portadores de psicose esquizofrêni-
monstra, tem tomado providências para viabilizar o sistema, que é ca, também tratados na rede pública; 
bom do ponto de Vista da ,sua formulação e teoria. - recuperação de 148.015 casos de desichatação; 

O Sr. Epitácio Cafeteira-- Seria a CPlli. - inlemação de 203.178 crianças paza tratamento de infec-
0 SR. ODACm SOARES- Pode ser. V. Ex• já tem a pri- ção intestinal; 

m.a.zia de ter denominado a CPL De repente, pode ser o autor do - 192 751 cirurgias abdominais; 
requerimento. -tratamento cliD.ico de 150.696 portadores de tumores ma-

Prosseguindo, Sr. Presidente. Em tempos dif'tceis de drásti- ligo.os; · 
ca escassez de rewrsos, atingindo todo o setor público, muito es- -tratamento de 119JYJ7 diabéticos; 
pecialmente, a área da saúde, o SUS defrontou-se, desde a sua -cuidados especializados dispensados a 37.879 politrauma-
cria~ e cOntinua defrontando-se ainda hoje, com o dificil desa- tizados. 
fio de combmar a ariJ.pliação quantitativa dos serviçôs prestados a Referindo-se, -por ÍJID, à qualidade dos seiViços acima enu
uma população marcada pelo crescimento acelerado e pela baixa merados, o Ministro busca atenuar a péssima impressão causada 
qualidade de .vida, cOm a elevação do nível qualitativo das ações _ na ___ opiníão pública pelas revelações dos meios de comunicação a 
de saúde. re~ito do estado de deCadência de algtins hospitais públicos, alu:-

Segundo o Ministro~ investir" só em C:juarifidade resultaria no dindo "à qualidade e excelência dos atendimentos en1 várias ihsti
baixo índice de satisfaÇão dO :usuário: investir-mais em qualidade tu.ições públiCas do Pais, integrantes do SUS, como é o caso do 
equivaleria- dada a escassez de tOOmos- a ampliar o número Instituto Nacional do Câncer, do Instituto Fernandes Figueira, do 
dos excbJ.fdos dos setviços de assistência à saúde. Hospital de T raumatólogia e Ortopedia, do Instimto do Coração, 

Mal se equilibrando entre os extremos desse dilema e, não das Santas Casas, espeéialm.Emte a de Porto Alegre, e de um gran-
obstante os ingentes esforços desenvolvidos pela administração do de número de outras iiistitniç&s de-~enor reno.o:ie. mas de reco-
sist.em.;l em l;!!sc;:a da CJU3:lidade dos sexviços assistenclalS e-dO á:Iar- nhecida qualidade na prestação de serviços''. 
gamento das ações preveDlivas, circunstâncias petversas. alega o - Como explicar, então. Sr. Pxesidente, Srs. Senadores, a pre
Ministro. têm forçado o SUS a se limitai", quase qUe ex-clusivamen- cariedade cias instituiçl?es e dos equipamentos de alguns hospitais 
te, ao atendimento das pressões quantitativas, assim Comcr·a: mais públicos? Como explic;ar, sobretudo, a precariedade e a ineficiên
se concentrar nas ações cinativas do que nas preventiVas, como cia no setor de emergência, especialmente nos grandes centros ur
observou o Senador Ronaldo Aragão~ , banps, onde os atendimentos de urgência são feitos quase que ex-

Isso, e fatores outros. que adiante serão~relatados, explica- clusivamente por hospitais públícos?· Por que esses hospitais dei
riam, segundo o Titular-da Pasta, o enorme distanciamento ocorri- xaram de investir na qUalidade e adequação de seUs recursos bu-. 
do entre o protótipo que o SUS pretende ser e o sistema sucateado . mários. na conservaçãó e,_ampliação __ de suas instalações e na reno
que. na :realidade, hoje, ele dá a Impressão de ser. . _ va~o de seus ~ipamentos? Em suma, o que tem impedido que o 

Cóm efeito, dentre as medidas adotadas pela atual adminis- SUS, ao invés de ser à instituição mOdelar que se propôs ser, ve
tração para a melhoria do quadro de ineficiência dos serviços de nha sendo, até aqui. esse sistema que tanto deixa a desejar pelas 
atendimento médico-hospitalar, são citadas, em especial, a reativa- carências que o depauperam? · 
ção da aud.itoria: do.ex-INAMPS,' com o objetivo de averiguar a Nesse ponto. as alegações do Ministro da Saúde revelam-se 
correção das contas e a qualidade dos serviços prestados por mil irretorquíveis. Em primeiro lugar, são citadas as. retrações orça
dos seis mil hospitais convenía.dos cOm o SUS, assim como a in- mentárias ~cessivas, ·abaixo comprovadas com levantamento do 
trodução do sistema de criticas aos compllt.aâores do DATASUS e IPEA. sobre os gastoS per capita em saúde no Brasil: 
numernção seriada de internações hospitalares. · · :.. em 1989: 85,6 dólares; 

Tais medidas, como elljá disse, tiveram como resultàdo a -em 1990: 70,1 dólares;· 
rejeição automática de contas irregulares, provocando uma Ocono- -em 1991: 46,9 dólares; 
mia da ordem de 24,2 milhões de dólares. -em 1992:39,1 dólares; 

Todavia, em que pese a eficácia dessas e de outras medidas, -em 1993. houve uma recuperaÇão e gastou-se 732 dólares. 
é de32 milhões o total de desassistidos. num universo de 114mi- Segqe-se a comparação com os países da Comunidade Eu-
IbõeS' d~ brasileiros, pa13. os quais o SUS representa a única alter- ioPéia. ·Enquanto es5es: "aplÍcam· 12% do PIB em saúde, o Brasil. 
nativa de assistência médica. · muito mais vUlnerável nesse setor. nele aplica apenas 5%. 

E é nesse passo que o ilustre expositor, estatísticas à mão, Outro grande obstáculo enfrentado pelo setor, que não raro 
busca demonstrar que, apesar de sucateado, o SUS presta um ex- tem provocado atritos entre o titular_ da Pas~ ~a _equipe econômi
traoidinário volume de serviços a seus usuários, buscando equili- ca do Governo, ·são os ·atrasos e as irregularidades no repasse dos 
brar o atendimento à pressão quantitativa, com a -atenção voltada recursos financeiros ~ o pagamento da red& conveniada. 
às exigências de qualidade, possível em tais contingências. Esses probleri:ias fõram-·dramaticamente agravados. no cor-

Eis os dados referentes a 1993: rerite ano, pordu3s ciicunstânCias igUalmente peiVersas: a redução 
- 1 bilhão, 39 milhões, 951 mil procédimentos ambulato- drãstica dos recurros disponíveís paza o funcionamento do SUS, 

riais (cobertura quantitativamente impressionante, segundo todos não se levando em conta sequer o crescimento da população, im
os dados levantados até boje no mundo inteiro); plicando 1.5 milhão de_novqs usuários, e a travessia de todo o 

- 15 milhões, 612 mil internações hospitalares em todo o exercício sem orçamento votado. 
Pais, compreendendo desde os atendimentos mais simples até as Sujeito, dessa fonna, ao recebimento mensal de apenas um 
intetvenções mais complexas, -como transplantes de órgãos. he- doze avos de sua quota orçamentária global- 450 milhões de reais 
modiálise. t.Iatamento do câncer e tratamento de aidéticos. -. o SUS viu-se na contingência de destinar, mensalmente. 400 

Para comprová-lo, seguem-se os seguintes dados referentes milhões para cobrir os custos da ~sistência médico-hospitalar, re-
a atendimentos específicos: ·- servando os 50 milhões restantes para conter o colapso das demais 

--28 mil pacientes renais hemodialisados; ações que são de sua competência. · 
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E é assim que, a posterlori. vamos tomando conhecimento 
dos danos devastadores provocados por essa absun:ia e irresponsá
vel façanha, que foi o escamoteamento da aprovação do Orçamen
to da Uniao, nó eXeicício de 1994. Espero que, para o Orçamento 
de 1995, não repitam95 o que aconteceu em 1994. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores,_.o Ministro Henrique Santil
lo, deplorando o descaso público pela saúde do brasileiro, nunca 
efetivamente priorizada pelos governos que se sucedem. e subli
nhando o grave equívoco em que incorrem os que pensam que a 
assistência médico-hospitalar esgota o cumprimento dos deveres 
do Estaào em relação à saúde pública, cita os Conceitos expendi
dos pelo eminente Professor da área médica, Dr. Sêigio Goe-s, que 
aqui também reproduza. devido à iluminação plena que eles pres
tam ao tema que estamos versando: 

A ·saúde das pessoas depende, em primell-o lugar, 
de como elas ganham a vida, como trabalham, o que co
mem, quanto ganham, em que gastam seu dinheiro, onde 
moram. Em segundo lugar, depende de suas caracteristi
cas biológicas: como seus coxpos reagem às suas condi~ 
ções de vida. E s6 em Ultimo lugar é que vai estar inti
mamente relacionada ao tipo de serviço de saúde de que 
dispõem. . . 

ao ilustre Senador Ronaldo Aragão: 
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI% e 
Srs. Senadores, Dão sou afeito a despedidas, mas quero dirigir~me 
aos meus Pares e ã Nação como representante do Estado de Ron
dônia. 

Doze anos da minha existência devotei à representação po
pular. Deputado Estadual Constituinte na Assembléia LegiSlativa 
do meu Estado, por honrosa .delegação dos meus correligionários, 
fui escolhido Líder da nossa Bancada, a do benemérito Partido do 
Movimento DemocrátiCo B~sileiro, PMDB: então em oposição 
digna, vigilante e combativa ao governo de um dos mais ilustres e 
eminentes Governadores do Estado de Rondônia. o insigne Coro
nel Jorge Teixeira de Oliveira. _ · 

Pelo voto do generoSo povo rondoniense, sou alçado nas 
eleições de 1986 para cumprir mais um mandato parlamentar, c10s: 
ta feita, de Senador Constituinte. Foi esse, sem dúvi~ o instante 
mais alto da minha modesta vida pública. Convivi de perto com 
grandes estadistas. pude conhecê-los no dia-a-dia. Conheci brasi
leiros patriotas: de inexpugnável zelo pela sorte do nosso povo na 
sua integral identificação com o Brasil. 

-Aprendi que o Senado da República se consagrou, ao longo 
da oossa_ História, o principal palco das lutas pelas liberdades e 

Acatados esses conceitos, Sr. Presidente, a saúde das pes- pela democracia brasileira Quantos e quantos por aqui passaram 
soas depende. primordialmente, da qualidade de vida por elas eles- e." na vontade de sexvll- à Pátria, plai:ltar.!m idéias para ordenar o 
frutadas. Conseqüentemente, Sãiíde-pública- não há de ser cuidada caos e disciplinar a desordem. Quantos notáveis arquitetos da na-
isolada, mas globalmente. inserida que está na questão social e de- cionalidade deixaram esculpida na História a marca do seu gênio 
pendente como é do processo global do desenvolvimento bumano. politico. .• 

Em suma, Sr. P.residente. sem políticas s-ociais resolutas - Participei de momentos me:m.odveis com valorosos ê sábios 
educação. saúde. saneamento básico, ntrtiíção, habitação. adequa- companheiros que, na eloqüência da pregação infatigável dos 
da distribuição de renda -. não há qualidade de vida. Sem esta não ideais democráticos, sempre lutaram contra todos os tipos de vio-
há desenvolvimem.o e-, sem este, o que resta é a pobreza política, lência, com-a fé inabalável no império da lei. da justiça e da Iiber-
tema de que me ocupei em recente passagem por esta tribuna. Daí dade. 
a importância da presença atuante da cidadania em tod_os os fóruns Aprendi com os correligionários e adversários a inteipretar-
ondeesteja~causaodebatedaspolíticassoci:ãiS:-- -- --- -- --O-Brasil que vivemos e sobretudo que desejamos. Convivi com 

No que diz respeito especificamente à saúde pública, iro- aqueles que preconizaram o Brasil do futuro. liberto das garras do 
põe-se, sobretudo, que se acelere e se promova a consolidação do subdesenvolvimento r:;::ultural, político e econômico, como também 
controle scx::ial do SUS, gmças à presença vigilante da cidadania com aqueles que aceitam o Brasil das intervenções estatais. 
nos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, conforme preco- Recordo-me da convivência fraternal com alguns _ilustres 
nizado na Constituição Federal, na Lei Orgãnicã da Saúde- Lei n° Parlamentares, como Ulysses Guimarães, Afonso .Aiinos, Pompeu 
4.408/90 -.na Lei n•ft142'90 e de acordo com as diretrizes reco- de Sousa, Luiz Viana: (Jue irife.lizmente já não mais estão entre 
mendadas pela ~Conferencia Nacional da Saúde. Segundo tais nós. No entanto, seus espíritoS continuam a povoar a atmosfera 
diretrizes, ·a importância atribuída aos Conselhos de Saúde ganha moral do nosso venerando sodalício, como numes tutelares a ins-
relevo nesta definição que dele é feita: --- --- · pirar a todos; nos dias de crise, a nos animar diante das vacilações, 

Org~ ao ou instância- Colegiada de caráter perma- inçerteza.s, e a nos apontar, na escuridão e no colapso dos valores 
democráticos, que "etemo é o destino do Brasil" . 

nente e deliberativo, em cada esfera de governo, inte-
grante da estrutura básica da Secretaria ou Departamento Quero, nesta oportunidade, homenagear a todos os compa-
de Saúde dos Estados e Municípios, com cOmposição, nheiros Parlamentares que engrandeceram o Congresso Nacional. 
organização e comPetência flXadas ein lei. O Conselho na citação daqueles que ora menciono, sem dúvida, como vultos 

excelsos que sintetizam. no esplendor de suas vidas, a expressão 
consubstancia a participação da sociedade organizada na pinacular do nosso Parlamento. 
administração do Sistema de Satíde, propiciando o con-
trolesocialdesseSistema. Esse patriotismo de que somos guardiãeS e-que nos foi 

. transmitido de forma incomputável, temos o dever e sobretudo a 
Se tal participação, Sr~ Presidente, se efetivar e se tal con- obrigação de passar às gerações futuras, anipliado nas suas propor-

trole se consolidar, jamais voltaremos a ouvir que a saúde pública - Ç-ões, enriquecido nas suas tradições e dignificado na alma demo-
no Brasil está a definhar em alguma abandonada UTI. de nossa Ciática do nosso povo. 

rede hospitalar. . . . Sxs. Senadores, as últimas eleições, mart:adas pelas inéditas 
Era. o que tiDha a dizer, Sr. Pres1dente. pressCies do oficialismo, corrompidas pela ação desassombrada do 

Durante o discurso do Sr. Odacir Soares, o Sr. abuso do poder econômico, assinalaram, não obstante, uma etapa 
Vabnir Campelo, deixa a cadeira da presidência, que é importante do processo deinociátiCo. A Nação. entretanto, não su
ocupada pelo Sr. Jacques Silva. portar.i outra eleição igual à que aCabamos de assistir. E. para evi

tar as suas conseq!i,ênciaS, urge que a nova legislatura comece a 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palavra cuidar desde já de novos métodos e processos que assegurem por 
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inteiro a honestidade e a veracidade dos pleitos, protegendo o voto 
e conferiri.do garantias contra as falsas seduções da democracia, 
das deformações da violência e da ação deletéria- da conupção. 

Estruturar uma democracia sem aprimorar o Seu regiriie par
tidário e sem aperfeiçoar a Slla Ofg<Wizaçãoeleiloral é-realizar obra 
precária e insustentável; será sempre o exercíc1o illCODSéqüente de 
um esforço político eril tei:reno lnféítil. A expectativa da Nação, 
dividida em dois blocos, nunca foi tão evidente: de um lado, um 
pais legal, que se exaure na imponência de suas debilitadas ener
gias; e de outro, o país real. vivo, exuberante e extenuante Çe vita
lidede. 

Nos, últimos decêniOs, houve forte contenção na marcha 
evolutiva do pensamento político nacional. Há uma perigosa defa
sagem entre o país legal e o país real Aquele, amarrado a estrum
ras anactôniCas, superadas e c;>bsoletas, e este, repleto Pe seiva, di
nâmico e criador, mas contido na sua expansão, na- sua modem
ização, impedido de manifestar o ímpeto evolutivo; _ 

Hannonizar essas duas faces da Nação s6 será-possível atra
vés de ampla e profunda reforma eleitoia! que faça do voto um 
instrumento eficiente da reforma naCional. que consiSte Da criação 
do Estado de Direito-, na âemocracia representativa e participativa, 
no respeito à autonomia dos três Poderes da República, na consoli
dação da Fedexação em linhas de modernidade e adaptação às rea
lidades~ s6cio-ecõnômicas do -nosso País, no reconhecimento não 
como hberalidade, mas como direito inalienável -da -dignidade Da

cional, dos direitos e liberdades fundamentais de todos a uma vida 
decente, sem medo e sem humilhações, com trabalhO~ di.i?;oo para 
todos os nossos concidadãOs. Deve-se-pçomover·ajusta distnOui
ção -e a -ampla promoção de Uma cUltura que. sendo universal nos 
seus parâmetros, seja nacionalista no seu fulcro. protegendo as 
nossas tradições e os valores da nossa espiritualidade. 

Não :iios resta. aiD.da por muito tempo, outra alternativa. Ou 
promovemos com urgência as--gi'?Iide_s_ transformações que a Na
çãO Ieelãmá em altos brados - só os deliberadamente surdos não 
querem ouvir-. on"entando-as, dirigindo-as. incorporando-as com 
inteligência à política, à nossa exiStência, ou entãO- não Iios ilu
damos - essâs transformações se farão à nossa: revelia, sem nós e 
contra n6s, pela força e a violência, levando de roldão na sua fória 
o muito que deve ser preservado e que constitui o acervo indestru
tível da nossa civilização. 

A reo~çãõ instituC'lOOal do nosso País é a mais impor
tante das tarefas impostas à nossa, -getaçãO; Não poâ.eremos falhar 
nesse compromisso histórico, p.:>rque sobre nós recairá a nialdição 
das gerações futuras. A Nação clama por algumas refo:rmas consi
derad~s',fundamentais em JlQssa Constituição, partcque possa o 
País governar-se e assim bUscai ·a süã Verdadeira m.odemidade. O 
País que não se orienta pelo coração do seu povo transfonoa-se em 
nação mutilada na sua dignidade cívi~ violentada na sua cultura 
e.humilhada na sua consciência democrática. ---

'Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso- povo se debate na 
voragem da devastadora crise que o tem assolado, desarvorado em 
meio ao colapso dos ;valores éticos da sua t.radjçào cri~_· Está 
atmrlido com a· desordem administrativa, esmagado pela piessão 
econômica, angustiado por uma inflação que ã.meaça restaurar-se, 
solapando as resistências económicas, acirrando a luta de classes, 
reduzindo o poder de compra dos nossos trabalhadores, proletari
zando a nossa classe média, esterilizando nO espíritO da nossa ju
ventude a nobreza dos seus ideais, pondo em risc6 a sua própria 
estabilidade e segurança. - -

O nosso povo está aflito, insegurO, iritrã.nqu-rrç, em face des
sas realidades. Já não teme pelo seu futuro, mas pelo dia de ama
nhã, que lhe pode reservar as mais duras e penosas decepções no 
seu cotidiano já trágico: - - -

- O deserp.prego já não é mais Uma ameaça. mas uma presen
ça terrível em todos os lares brasileiros. Desativam-Se as empresas, 
aumentam os números de falências e concoxrlatas. Um clima de es~ 

't:agna-ção e desânimo envolve nosso País. 
Não adianta, a esta altura, buscar as causas responsáVeis 

pelo descalabro. A nós, homens _públicos com responsabilidede ir
revogável diante do nOS$;>" povo, o que cabe é enCoiitrar os cairii
Dhos que nos soergam da terrível adversidade a que fomos lança
dos. Exige-se o esforço conjurado desta_ Nação numa união sagra
da, para libertar o povo dessas angústias e sofrimentos que o infe
liciiàm nesta bóm desespetada e sombria. 

- ReCuso-me a admitir que os instnimentos da recessão sejam 
o. rumo indicado para a: superação da crise. Uma nação com ISO 
milhões de habitantes como a nossa, com as suas peculiaridades 
geográficas e ecori.ômica.s, só vencerá os seus antagonismos lutan~ 
do, trabalhando e crescendo. 
_ :::_ --_ A i:ecessão prõlõngã.da teiDJ.inará por destruir o nosso siste

ma produtivo. Explodirá com o nosso parque industriaL Enfraque
cem o nosso mercadQ intemaciOnal. Levará o desânimo às ativida
-des agropecuárias. Ver-nos..ei:nos novamente trãnifoanados em 
instrumentos das grandes nações industrializadas. num p.JVO bani
do do mercado internacional, para colocação dos seus produtos in
dustrializados. tendo que nos conforiilai em ser, eóiilo -dantes, uma 

_ naçãO fornecedora de rilatérlaS.pritriáS Para alimentar os comple-
xos indllstriâis ôas grandes potências. - - -= · 

A recessão nU:ncii! Ela será túnica de aço sobre a nação para 
empobrecê-la, impedir a sua afumação histórica, colonizar o nosso 
povo e condená-lo a viver no· subdesenvolvi.mentq e na miséria. 

Sr. Presidente, Srs. Sem.dores, dentre os ensinamentos que 
aprendi nesta Casa, ressalto a oração lapidar do notáve"I Senador 
Afonso Arinos de Mello Franco, de profunda lucidez política e 
ilustração: 

A credibilidade e a conf"tança sãO aS fontes da esperança. A 
hora que vivemos neste Brasil confuso, temeroso e descrente é 
austera e grave, prenhe de aD:gtísiiaS. -inCertezaS- ereceios. É, sem 
dúvida, uma hora de desespern.nça, mas não ainda de desespero. 

Se ainda não en.tramos na faixa do desespero~ dela não esta
mos muito distantes-. }fao há segmento da organização nacfonal 
que não apresente os sintomas inquietantes da insegurança, da ,per
da de._ confiança, a prenunciar dias tormentosos, de inconformis-
mos e agitações. -

Há que tudo fazer para desanuviar os horizontes, para desa
nuviar õS espÍritos. Só os ingênuos ou os politicamente retardados 
ainda alimentam a ~ça de que o :radicalismo seja o único pro
cesso de promover mudanças, reformas e transformações em paí
ses como o ~Bíasil. Nada mais falso. O radicalismo suscita o ódio e 
inspira a violência; é eficiente- ria __ -destniiÇãO, mas impÕ"tente -na
construção e incapaz de levãr a efeito uma obra política estável e 
eficaz;. · - -

O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Exaumaparte? 
O SR- RONALDO ARAGÃÓ- COm muito prazer. nobre 

Senador Mauro BeneVides. - -

9-Sr. Mauro Benevides --Nobre Senador Ronaldo Aragão, 
os últimos dias têm permitido a Senadores que terão os seus ·man
datos concluídos no dia _31 de janeiro ocupar a tn"buna da Casa 
para fazer consideraçõeS em tomo da realidade brasileira e. no fi
nal. apresentar as suas despedidas não apenas do Senado e do 
Congresso, mas também do próprio povo brasileiro. E, pelo que 
depreendo, V. Exa cumpre essa tarefa em um discurso amplo, aba
lizado. com conceituação de questões nacionais da maior relevân
cia. Cori:Lo Líder de V.Ex~~", nesta-Casa. como seu companheiro de 
Ba.J:!C3.da que aqui assistiu a toda a sua tcijetória. riãqueleS-inomen.: 
tos de consagração para o Partido, naquelas incompreensões com 
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,:1:··. 1. Ex:" se defrontou, sempre procilr3tldo demoDStrar a suapos
t':-~ -a. sua correção. enfim, naquilo que pOsSã. ter sido o apanágio 
.:i::. ... ~ ~rida pública., tenho certeza de que V. Ex•? deixando o exer
c:::-: -:; ~o ·mandato senatorial, haverá de continuar a servir ao seu 
E~~-=.d~, ao !X'VO de Rondônia, a cujoS interesses V. Ex• tem procu
::z::-: ~- dedicar com o Il12.ior empenho. Portanto, é a manifestação 
(';.;.-:: .:::~~ r.:ransmito c_olno Lider do seu Partido, no .instante em que 
;:: .:h·s:.Jedidas eStão sendo formu13.daS da tnbUDa dO Senado Fede
=<: L-:-:.~ cair de tarde em que V. Ex• expressa todo o seu desejo de 
C('...:··(·:r..:a:rna militância política, servindo ao povo de Rondônia. 

;; SR. RONALDO ARAGÃO - Agradeço o aparte do 
... ; .. =:·. · :·.obre Líder, com quem muito aprendi nesta Casa. Aprendi 
c~"" "' L~derança do meu Partido a ser fiel a ele, a defender as cau
sas :" ~!!U programa, através dos ensinamentos, da postura do Uder 
Yt-·:T 8-eD.evides. Por isso, agradeço por essas palavras dirigidas à 
:,·.:::. :.:. ;;essoa nesse aparte ao singelo discurso que faço hoje. O 
ç~·~ 2.·.mdi devo em grande parte ao Senador Mauro Benevides. 

sr: Presidente, St's e Srs. Senadores, a Nação, na fase atual 
6 _.·~·_a evolução, ilão comporta nem lutas partidárias acirradas, 
r. e:- :~:!aS de classe exacerbadas. Há que encontratmos. com ur
~ .,,.·_-;-_o caminho do entendimento, certamente em tomo dos gra
·~~-.- ~ ~plexos problemas de nossa ordem institucióíial e ec'?Dô
!":7·' ·: .•";~anceira. 

:-:-~atãmos esses problemas com elevaçãO e pili:iótismo; re
·:.:::s dos gabinetes fechados; vamos ex:P9-Ios ao sol, através 

-;:r;: __ ·;·-~·.lo~ e amplas discussões nas duas Casas do Congresso, em 
ct:·' -;: =ros sejam apontados, as falhas conigidas. riXadas novas 
~::_ · ·~_-..--.~s-e adotados novos rumos para o destino do Brasil. 

Sr. ?residente. sn e Srs. Senadores. apesar do profundo 
~.:~ · cc:r: que enceiTO meu mandato e me despeço desta legislam
r:: · •. 3e::;ado Federal, .. quero aclamar, de bom som e alta voz. que 

.:.;;!.re. f:z foi ainda pouco para o meu Estado de Rondônia e 
~- .:"'"0. _qu~ me conce~ram o privilégio de representá-lo nesta 

· ·- Casa. 
-~~ alvo dos mais sórdidos ataques que um _cidadão pode 

/ .. '=USai!do-me sein provas. tentaram me transfoiinar em -tra
:;:·c :.· ~oc!edade. Mas. graças a Deus. foram-me dadas a luz e as 
f:~,...,~_ .. :st:ficientes para qUC pudéssemos provar a minha inocência 
?e--·s ::·:- esta. _Casa, que, equivocadamente, fora transformada em 
c;-;·' , .-;--:;;sl.~t'.lcional para julgar politicamente seus parlamentares. 
r::;::-· ·-~~se some:-lté Comparado aOs tribunaís ínquisitc?rlos da 

-;::;-:.:!! j..1!gado e_ absolvido perante o Senado da República, 
r-:· ·: .:-G!.: comprovada a fa.J.ta de evidência dos fatos apontados na 
:.:--~~, :':'•:sa•.ória, que era incompatível com a verdade; era, sim, fri:l. 
~c: , _ · -~2. orquestração de poderosos grupos a serviço da desmora
!i·, .- ~ Co Poder Legislativo. A engenbaria dessa campanha. ela
b. · · : · -:-0m a mentira e a sordidez. não ímpressionou meüs Pares 
..:: -~-!) • .:1ão prevaleceu no julgamento sábio de quantos parti-
~-· .".:...-::-.;.ciestaaugusta Casa. - --

>:ão levarei mágoas nem ressentimentos _d<l.queles que me 
t: · :. ~~ssa:- por esses maus nlomentos viviãoS diirã.nte a-minha 
vi-:5.:. .... :1::-~ica. Deus me poupou_dess~~-atributos e me legou os sen
t:-::.:.:...: ..:.s .:!o prazer e- da satisf3.Ção 'de ter vivido bons momentos 
cc;.,:_~·..; ç.a..."";.Jes amigOS e cOlegas parlamentares, q}i~·--?o d~~-a_:-_~a 
~ ~: .• ;;;;:sa h.ita. procuraram aqui representar o povo. 

Representei um Estado novo, sem tradição política. Se rião 
fi::: . ·.:::.is íoi porque não pu_de fazê-lo! Lutei sempre por uma Ron
dô;::;-:-. feüz. Desejo que aqueJes que forem eleitos para nos suceder 
f2.r;.:.:.;:. :::nais e melhor do que pude fazer. Rondônia merece. 

O Sr. J utahy Magalhães - Permite-me V. Ex• ui:ii aparte? 
O SR. RONALDO ARAGÃO -'óuço o aparte do nobre 

Se::;:.>-ior Jutahy Magalhães. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Ronaldo Aiagão. con
vivemos nesta Casa por oito anos. Quando V. Ex• chegou, eu já 
me encontrava;- mas, logo de imediato,. n6s_nos relaciQDamos den
tro da bancada do PMDB, partido ao qual eu pertencia e pelo qual 
fui eleito em 1986. Participamos das reuniões do novo PMDB, oo 
'do P.MDB novo- não me lembro mais como era o nome- reuniõ
es intermináveis que entravam pelas machugadas, ãs vezes, até 4h 
da manhã. Discutia-se niuito, faziam-se niuitos Wlat6rios, multaS 
análises e reflexõCs - Í!Úe~ente nada se decidia, pr.tticamente. 
Mas essas reuniões foram fazendo com que tivéssemoS uma convi
vência cada vez phlior e fôssemos nos conhecendo. Este Senado 
tem uma grande vantagem: desde que aqui chegamos, em função 
do número mais reduzido de seus membros, começamos a nos co
nhecer a todos, ao contrário do (Jue ocone na Câ:max3.. Fui Deputa
do Federal durante quatro. anos. Quando deixei o meu map.dato, 
não conhecia nem um terço dos meus colegas. Aqui nos conhece
mos a todos, .mesmo aqueles mais afastados, aqueles com os quais 
não temos uma maior aproximação, por qualquer r.u:ão. Mas com 
V. Ex• tive essa convivência fraterna; conversamos muito nos in
tervalos das sessões~ em plenário, debatemos e discutimos muito, 
constatando, entretanto, que essa abóbada não pemritia que as nos
~. vozes fossem ouvidas fora daqui. pois não fazíamos parte da
quele grupo seleto que sempre ganha OOa J:Ublicidade_ em qualquer 
de suas manifestações neste plenário. Observei (pie V. Ex• é -um 
desses trabalhadores anónimos, semelliantes à _formiguinha que 
vai, a cada dia, transportando _seu alimento, fazendo com que todos 
obtellbam benefícios do seu trabalho individual. V. Ex• é um des
ses Senadores que caxregam o Senado nas costas, com _a sua pre
sença e a sua participação, pemiitindo o quonnp e a discussão das 
matérias, seja nas comissões. seja no plenário. E daqueles Senado
res que não aparecem nas manchetes dos jamais. Quando entra,. 
mos numa comissão como a de Assuntos Sociais, da qual fazemos 
parte, V. Ex• está lá presente. V. Ex• entra aqui no Senado, senta
se em sua cadeira, sabemos onde V. Ex• está. São_ os Senadores 
presentes que permitem a realizaçã.o das sessões. mas o seu _tr.lba
Jho não é reconhecido. Há pouco. falando com um colega nosso, 
observamos que, no Senado, temos tido sorte: pratiCamente nenhu
ma sessão deixa de ser aberta por falta de quorum. Quando 1° Se
cretário. flz- unia proposta pai-a redJ.izir esse quorum inicial, na 
certeza de que o te~mos no . ..JP_$D.ento em_que dele necessitásse
mos, evitando, assim, a vergonha de não poder abrir as sessões por 
falta de quorum. Quase sempre, V. Ex• é um daqueles que dão 
condições para ab~os_ a sessão e inicia,nnos a discussão. Por 
isso, desejo homenagear V. Ex• e dizer da grande alegria que tiye 
~ ser seu companheiro-e amigo. em ter comprovado a maneira 
como V. Ex• exerceu o seu mandato, sempre com a vista voltada 
para aquele Estado distante. pequeno, recém-nascido._ que já tem 
uma certa pujança. fazendo parte deste conjunto federativo. Gosta
ria de parabenizá-lo pelo que V. Ex• fez aqui no Senado, fazer o 
reconhecimento público do seu trabalho, da sua eficiência, da sua 
constância, da sUa peimanência neste plenário. Por isso. V. Ex• 
merece os para~ns. não meus, :m.as de seus companheiros e, prin
cipalmente, o reconhecimento do seu Estado. V. Ex• é daqueles 
que podem chegar no seu Estado e dizer: "Eu traba.Ihei, ftz o que 
pude; se não ftz ma:is. fOI j:>orque não ~_V_e ~~Sões;_~~_me~QS. is
forcei-me para fazer-aquilo que estavã:-ao alcanCe das minhas for
ças, fiz o possível em beneficio do meu Estado_-.-.- Parabéns pelo seu 
trabalho, parabéns pela sua vida pública. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Muito obrigado, Senador 
Jutahy ?vlagalhães, pela bondade de V. Ex•, com essas palavras di
riSi,das a minha pessoa. No Senado, entre muitos ou~s compa
riheiros da mais alta dignidade, quando eu era ainda um jovem se
nador, tive a alegria e q privilégio de ter sido colega de V. Ex•. À 
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época daquelas intermináveis reuniões, quando se escoibiam no
. mes como os de Ulysses Guimarães e de Waldir Pires para a Presi

dência da República, e'"tliscutíamos durante hocis e dias, até pela 
noite adentro, muito aprendi com V. Ex•, que dizia: "Se você fiCar 
aí. conte-me no dia seguinte o ~e ocorreu; mas nada vai ocorrer." 
Realmente.. eram sessões que começavam às 9h e iam até o outro 
dia, e a discussão era sempre a mesma. Tive -o prlV'ilégio de ter V. 
Ex• como meu colega, um homem experiente, da mais alta_ digni
dade, que a Bahia deixa.rá de ter aqui como seu representante. 
Muito me alegra seF companheiro e amigo de V. Ex'"", como de t:ml
tos outros no Senado, meSmo divergiDdo nas opiniões, mesmo ten-
do posições contráriá.s.. _ 

E uma satisfação perceber o estreitamento de yín,_Culos gue 
existe no Senado Federal. onde conhecemos as pessoas frente a 
frente, de maneira calorosa, que peoso não existir em outroS parla
mentos, com maior número de representantes. como ocorre na ou-. 
tra Casa.: Causa-nos satisfação pertencer a esta Casa e _conhecer os 
luminares da política nacional, pois isto nos proporciona um 
aprendizado constante. com tantas figuras que passaram por aquí, 
como o grande e insigoe Luiz Viana, da Bahia. Conversei e muito 
aprendi com esse Senador, tendo eu vindo de _Rondônia. um Esta~ 
do novo. Isso nos traz alegria e satisfação. 

Portanto, Senador Jutahy Magalhães, se_ na_cta_ tivesse feito 
no Sehado, estaria eu satisfeitíssimo em ter V. Ex a como amigó. 
Agntdeçooapartede V.Ex'. 

O Sr. Nabor Juoior- Senador Ronaldo Aragão, permite
me V. Ex a um aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço V. Ex", Senador 
Nabor Junior. 

O Sr. Nabor Junior - Dustre Senador Ronãldo Aragão .• no 
instante em que V. Ex a assoma à tribuna do Senado Fed~raL para 
apresentar as suas despedidas à Casa e- aos seuS tole_gas d~ re~
sentação, também_não poderia eu deixar de expressar.- tomo repre
sentante do Estado do Acre, vizinho ao seu Estado de Rondôn,ia. a 
minha_:r:nan,ifestação pelo grande trabalho que V. Exa desenvolveu 
aqui, nesses oito anos de mandáto que o povo de Rondônia The 
conferiu. Também-desejo manifestar a minha alegria pelo convívio 
fraterno que tivemos, até mesmo em algumas viagens que fizemõs 
ao_ exterior, juntamente com nossas esposas, visitando outros par~ 
lamentos, onde pudemos estreitar esse convívio e esse relaciona
mento. Na verdade, s6 temos-a -deplorar o fato de qUe" V_ &.a não 
tenha concorrido às últirp.as eleições dQ dia 03 de outubro, parare
tomar a esta Casa -e continuar o trabalho que sempre desempenhou 
em prol do desenvolvimentp do seu E..;;tado e __ do bem-estar da po
pulação de Rondônia. Aceite os meus cumprimentos. a malllfe5ia
çãct'dá minha ~-e e, sobretr,Ido, o respeito pelo trabalho que 
V. Ex• desempenhou nesta Casa do CongresSO :NaCionai. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Nobre Senador Nabor lu· 
nior, agradeç_o a V. Ex_a_ pelas suas palavras de amizade. V. Ex a foi 

. um amigo que tive néSta Casa. Tive a oportunidade de conviver 
com V. Ex• durante as viagens que fizemos e durante as discussõ
es dentro do Partido~ que pertencemos. V. Ex a sabe ~ito bem da 
dificuldade que é representar um Estado CO"QJ_O o Acre ou Rondô
nia em nível nacional. Faço minhas as palavras do Senador Jutahy 
Magalhães. Apesar de todo o nosso trabalho. não aparecemos, 
nunca saímos nas notícias dos jornais. a não se_r quando se trata de 
notícias que nos desmoralizam_ 

Estou satisfeito, porque iiZ amigos como V. Ex•, que conhe
ce a problemática da Região Norte, sabe como é difícil fazer poÜ
tica lá e sabe também da dificUldade que enfren~moS para trazer 
para Brasília os problemas da Região. 

Senador Nabor Junior, o gue me a_legra é o fato de ter cum
prido com o meu dever de representar o grande po~o do Estado de 

Rondônia. e de tê-lo _feito bem. dentro das minhas possibilidades. 
Não fiz tudo porque isto é impossíveL Prociirei. antes de tudo. fa
zer amigos. 

O Sr. ~los Patrocínio - Permite-me V. Ex• um aparte, 
nobre Senador Ronaldo Aragão? - -

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço, com prnzer, o apar
te de V.Exa. 

O Sr. Car1os Patrocínio - Nobre Seilador_ -RorialdO Ara
gão, no momCJ!tO em que V. Ex a assoma à tribuna para se des.QC<iir 
dos seus colegas e desta_Casc;t. gostaria de extemar a minha al~gria 
por ter convivido com V. Ex• dtgaJ;lte al_gUns anos nesta Casa. 
onde pude sentir a sua luta incansável em favor do povo de ROil
dônia.. V. Ex• é daquelas poucas pessoas que, tendo se formado em 
Medicina e oriundo de Outias paragens dO nOsso País, deslocou-se_ 
para a Região Norte. onde tanto se clamava pela presença· de um 
médico que pudesse mitigar um p:ruco a doença e o sofrimento da
quela gente sempre afetada por doenças endêmicas, como a malá
ria. Durante esse peffodo em que aqui convivemos. estreitamos la
ços de amizade fraterna, inclusive, com a família d~ V. Ex•. Gosta
na de, nesta oportunidade. cumprimentá-lo e parabenizar a sua es
posa, D. Suely, que cOnseguiu se eleger Deputada Estadual em 
Rondônia.. Portanto. a saga de V. Ex"- continuaiá na pe5sóa:- da D. 
Suely, sempre a defender os interesses do seu EStado. POr isso, 
leve o· preito da nossa amizade fraterna. Te:Dbo certeza de que. por 
tudo ·aquilo que V. Ex• desempenhou neste Congresso Nacional, 
na defesa intransigente dOs di:reitos do seu Estado, certamente, V. 
Ex•. dentro de pouco tempo, estará novamente retomando a esta 
Cisa. Sei do sofrimento que V. Ex•, durante um longo periodo, 
passou nesta Casa. o que lhe custou um infarto do miocárdio. Mas, 
graÇa~ a Deus, com galhardia, com bra~ V. Exa soube superar 
todas essas dificuldades. E. ao se despedir desta Cã.S~ certamem:e 
leva o abraço fraterno de todos os seus Pares e deixa uma saudade 
muito grande. Muito obrigado, nobre Senador. -

~ O SR. RONALDO ARAGÃO - Muito obrigado, nobre 
Senador Carlos P~o. pela ainizade das nossas famílias, pela 
convivência que tlveme&. FiCo rilüítO agiadccido de ter e-m-v._Ex• 
um amigo de todas as horas. Procur~i. neste Senado, -só fazer aioi~ 
gos. Agradeço as palavras bondosas de V. Ex' com respeito à mi· 
nh3. pessoa; rião mereço tanto. Fique certo de que, mesmO sem 
m~to parlamentar, estarei, diutumamente, em defesa do meu 
Estado, do Estado de Rondônia. e, se opol1unidade tiver, em defe~ 
sa do Brasil. em defesa da nosS:a i_ente. _ . -· _ 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s. com que _peSa! me des~Ço 
de V. Ex&g. A emoção me comprime o coração; só não o estraçalba 
porque levo comígo a certeza de que, nesta Casa. -se nada tiver fei
to. pelo n:ienos pude conviver fraternalmente com -_compánheiros 
valorosos, verdadeiros_ homens públicos, legionários da liberdade~ 
que Ilão_ permitirao; -enquanto forças tiverem, que -=se apague_ do a1-
tar da Pátria-a lâinpada volátil da democracia. Sem ela, a vida se 
toma vil._ os homens se corrompem na subserviência ou na violên
cia:. e a Pátria escravizada perde o senso de sua própria dignidade. 

Retomo ao meu Estado de Rondônia como um cidadão co
mUm. orgulhoso de tê~lo representado nos grandes atos de trans
formação da História pó1ítica do Brasil. Continuarei na vida públi
ca contribuindo, como- empresário, paia o engrandecimentq de 
Rondônia e do País. 

-Aos que ficam,. a minha homenagem., o meu respeito e ad
miraçâO~ AOs cjue acii.Ii ·estivêram e não mais se encontram, de cujo 
cOnvíVio tive a honra_ de participar, pela impossibilidade de tribu
tar a todos o preito de minha veneração, eu os saúdo nas pessoas 
dos seus ilustres líderes, que, cqm exuberância, ampliaram e ilumi
naram os-parâmetros desta CaSa veneranda. 

O Sr. Cid-Saboia de Carvalho- V. Exi m.e permite um 
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aparte? 
O SR. RONALDO ARAGÃO - Ouço V. Ex', Senac!Ór 

Cid Saboia de Caxvallio. 
O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Senador Rooaldo Aiagào, 

estamos oovindo .. com atenção a sua fala. que é uma despedida do 
Senado Federal. E evidente que. com a renovação desta Casa. mui
tos deveriio se despedir, ocupando a tri'OO:n.a do Senado para suas 
considerações finais, suas últimas palavras, suas últimas expressõ
es, seus seDtimentos de partida desta Casa tão fratem.a,. esta Casa 
tão importante p3Ia õ riosso convíviq e para oS destinos desta Na
ção. Quero dizer a V. Ex• que. durante esses oito anos em que am
bos estamos aqui, tivemos a graça de conhecer grandes cidadãos. 
Uns que por aqui PassaraJI4 alguns que já passaram e até vão vol
tar; oolros, já faleceram. já partirarii deste mundo; e õutros ainda. 
encerraram a &Uieiia política na oportunidade da renovação ante: 
rior de um terço desta Casa. Agora, com a renovaçãO dos dois ter
ços, quase que se dispersa aquela composição inicial que ambos 
encolllramos aquL Mas é bom que se diga que o Seuado Federal 
prima, acima de tudo, pelo alto nível do seu funcionamento. Ainda 
ontem, nesta Casa, tivemos a demonstração do espírito Iibeitário 
dos que compõem o Senado Federal, da altivez de couduta, da dig
nidade dos que compõem este Colegiada no exame de matérias tão 
dificeis como aquela da anistia, que, de certo_modo. sempre enfoca 
à figura impoluta do nosso Presidente Humberto Lucena. 

Nesses anos, vimos aqui muita coisa. Como V: Ex• falou, 
n6s participamos <;le Um processo de renovação inStitucional do 
Brasil Estivemos aqui durante os ttabalhos da Assembléia Nacio
nal Constituinte, apresentamos nossas emendas. demos os ·nossos 
votos. Antes, fazíamos as nossas sugCslôes. Decerto os nossos Es~ 
tados não estarão arrependidos dos representantes que man~ 
para cá, para os instantes decisivos~ renovatórios,- da legislação na
cionaL Hoje, embora se propague a _necessidade ~ renovação da 
Constituição. isso não Se deve. deixo bem claro, a erros de Ulysses 
Guimarães, a erros daqueles parlamentares de então, a erros de 
Bemardo Cabrnl ou a erros de qualquer CODStituinte. Não. É que o 
mundo giia muito depressa. No mundo politico oconem mndauças 

· também muito rapidamente. Fomos fidelíssimos ao nosso povO. 
Escrevemos frustrações que, de certo modo, prescr-everam. Escre
vemos cuidados, sérios cuidados que talvez não se- justifiqueni 
mais. Criamos sistemas que, à época. eram os adequados- à realida
de brnsileira. Vivfu.moS~Ie-mõmtiDto em que recobrávamos as 
liberdades por inteiro. E havia, dos que fonun tortUiadOs, aquela 
ânsia de lerem na Carta tudo sobre a tortura, contra a tortura, im
pedindo a tortura, inviabilizando essa bestialidade humana. Havia 

. a· necessidade de SOCOlrei' aqueles que foram prejudicados pelos 
··mUitos anos ew que as liberdades não foram totais. Assim, V. EX• 

e nós todos, daquele mandato revelado em 1986, cujas umas nos 
mandarnm para cá- mandato iniciado em 1987 -,nós. todos, da:
quele tempo. não temos uma mágoa a carregar, nenhuni arrependi
mento, nenhum peso de conduta para levarmos àS costas neste 
exato momento em que nos :retinunos para a cidadania absoluta
mente comum. ~ aqui nesse convívio, V. Ex•. como médico e 
como empresário, deu a sua notável contribuição, quer nas Comis
sões ãs quais pertenceu, quer aquÍ nO plenário, votando, sugerindo, 
falando, arguroentando. A sua experiência há de ter contribuído 
muito nesses oito anos para que chegássemos, ao final do n~so 
.mandato, com tanta coisa resolvida. com tan~_p_~~!e prolatado, 
com tantas votações feitas e tantos temas, evidentemeD.!et equacio
nados nesta Casa e no Congresso Nacional. De tal sorte que, soli
dariamente, aperto a mão de V. Ex'\ V. Ex", aqui, foi, acima de 
todo, uma lição de paciência. Viveu momentos tortuosos e tristes, 
mas não perdeu, em nenhum momento, o seu equilíbrio nem a sua 
dignidade. As emoções que revelou vier.un apenas para mostrar o 

va!91" de sua alma, nos momentos mais difíceis de~ sua vida~ Hoje, 
V. Er pode sozrir, inclusive no momeílto em que encerra o seu 
mandato, quaudo se despede da tribuua desta Casa, e Deus o fará 
feliz, com cez:teza. nas missões que estão à sua espera no Estado 
que o mandou para sua nobre missão aqui. no Senado Federal 
Muito obrigado. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Eu é que agradeço, Sena
dor Cid Saboia de Carvalho.. Não me canso de repetir que tive o 
privilégio de conviver com V. Ex" nesta Casa, o privilégio de con- · 
viver com V. Ex• na Constituinte. Tivemos o privilégio maior de 
ter sido Constimintes, de ter dado a nossa colaboração para a 
Constituição do Brasil, de t~ contribuído com emendas, com dis
cussão, pam que o Brasil fosse outro a partir de !988. Portanto, 
Senador Cid Saboia de Carvalho, agradeço as palavras generosas 
de V. Ex" para com a minha. pessoa, dizendo que, mesmo com o 
encerramento do meu mandato. estarei sempre presente, no meu 
Estado, fazendo política, porque é b que eu gosto e o que tenho 
feito durante esses doze anos. -

Sr. Presidente, por último. quero reverenciar o povo de 
Rondônia. que sempre lutou conosco, mesmo nas horas mais difí
ceis e angustiantes da minha trajetória pOlítica; os meus familiares 
- minha esposa Suely, hoje deputada estadual, os meus filhos Tha
lia, ]'1arcelo e Rbaoni -.que me deram forças para suportar o nos
so sofrimento; os funcionários do meu gabinete e os funcionários 
do Senado Federal, que, no labor das suas atividades, empenha
ram-se na consecução dos objetivos; e, rmalmente. os meus verda
deiros amigos que, na perSistência da m.inba âefesa, não se fizeram 
intimidar e me deràm as forças necessárias para coD.tmuar nà luta. 

Essa é a noSSa cruzada. Nela não há lugar para os pusilâni
mes, os céticos, os apátridas, nem para os oportunistas. Iremos 
para a luta, que nela há lugar para todos os combatentes que não 
perdera.m a fé, não desertaram. do ideal e nem se acovardaram 
diante da luta e do sacrifício. 

O Sr. Jacques Süva - Senador, concede-me V. Exa um 
aparte? 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Com prnzer, Seuador Jac
ques Silva. 

O Sr. Jacques Silva- Estou ouvindo o disrurso de despe
dida de V. Ex•, e afumo que, se V. Ex• tivess_e se Çandidatado, 

:. tom certeza não estaria se despedindo desta Casa. Para ser breve, 
gostaria apenas de dizer que, panr--mim., foi motivo de satisfação 
ter podido conviver com V. Ex• nesta Casa. V_ Ex• agora retoma 
ao seu Estado, mas tenho esperança de que logo estará de volta. 
porque esta será a vontade do povo de Rondônia. Muito obrigado, 
Senador. 

. O SR. RONALDO ARAGÃO- Agrndeço a V. Ex'. Sena
dor Jacques Silva. Eu, que tive a satisfação de conhecer V. Ex•. de 
ser seu colega e tributar amizade a V. Ex• nesta Casa, durante o 
convívio que tivemos. -

Quando V. Ex• diz que talvez tivesse retornado. as pesqui
sas demonstravam isso. Se tivesse sido candidato, teria realmente 
a oportunidade de ter regressado a esta Casa. Mas, por uma ques~ 
tão de foro íntimo, não quis ser CElLi.didato. Não coloquei o meu 
n01;ne para o julgamento do povo do meu Estado. Em resposta, o 
povo do Estado de Rondônia. com a sua generosidade. elegeu mi~ 
nba esposa deputada estadual. 

O que me resta, S!S •. Senadores, é pedir que Deus nos prote
ja. Muito obrigado. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 
Jacques Silva deixa a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Nabor Júnior, zo &cretário. 

Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr. 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Sexta-feira 9 8483 
Wabor Júnior, 2" Secretário, deixa a cadeira da presi- risprudência do SlF. deve ser direta e frontaL Inconsti-
dâzcia, que é ocupada pele Sr. Humberto Lucena, Pre- tucionalidade indireta não merece a guarda do augusto. 
sidenre. Isso quer dizer o seguinte: ao Supremo Tribunal 

O SR. CÀRLOS PATROCINIO- Sr. Presidente, peço a Federal foi confJada a guan!a da Constituição (art. 102), 
palavra para uma brevissima comuni~ção. somente da Constituição, mãS Dão a do direito do cicia-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem v_ Ex" a dão brasileiro. que sofre lesão em suas garantias funda-
palavra. _ __ _ _ _ _ _ mentais por interpretação errônea. de fatos contra ele ir-

O SR- CARLOS PATROCINIO (PfL-TO. Para uma co- rogados nos tribunais inferiores. ou quando a inoonstitu-
mUDica.ção. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. s:n e Srs. ciO:õalidade resultar de aplicação de leis inftaconstitucio-
Senadores. gostaria de extemar o meu senüme_ntó~~-~ mhiba preo- nais, pOrque, em ambas as hipóteses, será indireta. 
cupação pelo estado de saúde do eminente Senador Darcy Ribeiro, Vou dar logo um exemplo para evitar o tédio de 
meu conterrâneo, meu primo. Notíciãs veiCuladas pela imprensa quem conseguiu ler este artigo até aqui: somente a pes-
ainda nesta. tarde dão conta de que seu estado é muito delicado. o soa casada pode ser processada e condenada par adulté-
n_o~ Senador Darcy Ribeiro, há algum tempo. venceu uma doen- rio. Se os tribunais fuferiores cond~. por adultério, 
ça tenível, mas isso lhe custou um pulmão.-Agor.i. estamos sabeil- uma pessoa solteira,. o Supremo Tribunal Federal não 
do que ele está acometido de pneumonia. O fato de ter apenas um pode tomar conhecimento do erro, mesmo se a vítima 

. pulmão complica, em muito, a sua condição física. a sua capacida- invocar o devido processo legai. o amplo direito de defe-
de de resistência. Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, gosta- sa, a falta de certidão dO fuexistente casamento, porque 
ria de deixar aqui os nieus votos e elevar as minhas preces a D&~s tudo seria reexame da prova. haveria a proibida valera-
para que o nobre Senador Darcy Ribeiro, esse homem admirado ção dos fatos, somente possível nas instâncias ordiná-
por todo o povo brasileiro, recupere logo sua saúde e nos dê, como rias. Pode, a pessoa solteira, espernear à vont.ade. Fica 
sempre deu, o privilégio de com ele conviver neste Senado Feder.ll. sendo adúltera pelo resto da vida, porque o direito lesa-

~ :Muito o9rigado, Sr. Presiden~ do não configura inconstitucionalidade direta ao texto da 
cidadã. A inconstitucionalidade é indi.reta. 

Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Assitnbcõtteu coííi o Senador Humberto Lucena. 
Sr. Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da Usou, como quase todos os Senadores desta República, 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2" a Gráfica do Senado para im.primír e- distribuir calendá-
Secretiirio. rios, no ano de 1993,_quando não era candidato. E o tal 

SR 
· do calendário continha m~gem de otimismo pata o 

O • PRESIDENTE (Nabor Junior):. A Mesa associa-se 
às palavras que o nobre Senador Carlos Patiocmio-·acaóa de pro- ano próximo, dirigida aoS brasileiros e não~ apenas, aos 
nunciar, fazendo- votos pelo pronto restabelecimento do Senador paraJ.ôanos. Nenhuma palaVra sobre eleições. 
Darcy Ribeiro. Todos ·sabem que a lei eleitoral pune abusos do 

o SR. J c UES sn.. v · poder económico e do poder de autoridade quando prati-
A Q A -Sr. PreSidente. peço a palavra, cados em favor de candidato. sendo claro, inmitivo, sim-

como Líder. SR pies, que é preciso haver candida1llra e eleições para a 
O • PRESIDENTE Cl'labor Junior) - Tem a: palavra 0 configuração do delito, tanto como é preC!S. o haver casa-

nobre Senador Jacques Silva. 
O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO. Como Líder. Pro- mente para a imputação do adultério. 

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- O Senador tornou-se candidato à reeleição no ano 

den S~ S S dores se<minte, escolhido pelo seu p·-'do em m•~o e re•i•~. -te, J. ~e rs. ena , ontem, requeremos a transcrição nos b~ cuu. -T -u.a 

Anais desta Casa de um arti~_o_.do ilustre advogado Saulo Ramos. do em junho. Logo não ~ ~dato quando distribuiu 
:ç o calendário. 

Mas, pela importância da matéria e sua oportunii:lade; gostaria de Apesar de absolvido DQ Tribunal Re••~nal do Es-
darconhecimentoà Casa do seu inteiro teor. o--tado, mais perto dos fatos e senhor de melhores condiçõ-

Portanto, passo a fazer a leitura do respectivo artigo, que se es para avaliar a influência deles sobre a nonnalidade do 
intitula "Anistia no CongreSS011

, com o subtítulo ''Empale dos In.o-cer»es": pleito futuro, foi o Senador condeoado no TSE, que aca-
-'bou por entender ter havido propaganda eleitoral, mes
mo antes de o acusado ser candidato, porque veio a sê-lo No caso do Senador Hu:o:lbert9 Lucena,_o Supre

mo TnDunal F~eral está inocente, tanto quanto o Presi
dente do Congresso Nacional. Apesar de o resultado re
gistrar votos em dois sentidos, houve, na verdade. um 
empate de inocências. A palpitaria; qüe Se seguiu ao jul
gamento do recurso extnordinário. deu à decisão do au
gusto tn'btina.I a interpretação euada, considerando-a 
uma espécie de confirmação da pena imp()sti pela ins
tância inferior, esta, sim, autora de um erro judiciário ·es:. -
petacular e espetaculoso. 

Na processualística brasileb:a, o recurso extraordi
nário, depois de 1988, ficou mais estreito dO que era an
tes. Em matéria eleitoral, o estreitamento é total, porque 
a Cidadã declara serem irreOOníveis as decisões do Tri
bunal Superior Eleitoral, salvo as qÚe contrariem a 
Constituição (arl. 121, parágrafo P). Para contrariar a 
Carta da República, a mconstimcionalidade, segundo ju-

depois. 
Voltando à história do adultério, deu-se a conde

nação pÕrque a pessoa solteira, que andou namorando 
antes de casar-se, contraiu matrimônio depois do passo 
em falso, que, cá _para nós, não seria tã:o" em falso para 
um celibatário. mesmo se a -conseqüência fOsse aquela 
história de que a moça ficou grávida um pouco só. 

No Supremo Tribunal Federal, pela via do recurso 
extraordinário, tais circunstânç~ não_ -podem ser apre
ciadas. Dai 7:5 não· conhecimento do recurso,-profunda
mente lamentado no voto do Ministro Francisco Rezek 
ao _decl.ar:ar errada, no seu modo de ver~ a decisão do 
TSE e lamentar, angustiadamente, não poder corrigi-la, 
por estar, como juiz, preso à técnica recursal imposta 
pela jurisprudência da Casa. 

É verdade que os Ministros IIm.ar G~vão e MarcQ 
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Aurelio tentaram acordar a CaSa para a gravidade do 
caso, procurando fazer com que a jurisprudência desse 
um passo à frente. Mas ficaram vencidos. Alguns filóso
fos entendem que a eternidade (ou os 40 séculos) das pi
Iâmides do Egito deve-se ao fato de que elas são estáti
cas~ Teriam ruído se tentasse:rpavançar. 

O Ministro Marco Aurélio lutou bravamente pelo 
conhecimento do recurso a partir da evidência de que 
houvera lesão ao· direito constib.Icional da coisa julgada. 
Esse jovem magistrado, em que pese a sua inexperiência 
quando começou naquele augusto Tribu1,1al, inegavel
mente tem o raciocínio aberto e, a cada día mais estUdio
so e culto, demonstra louvável tendência a batalliar pela 
evolução e modernização das pirâmides;-ao contrário de 
outro Ministro que, mais antigo na Casa e muito pareci
do com o Faraó Ramsés, <rinda usa a palavra "contumé
lia11, não se sabe. em qual dos Sentidos, para agredir os 
advogados das partes. 

Agora. parte do Congresso Nacional quer reagir 
contra o Supremo~ Não seria jUSto. Tem, isto sim, de 
reagir em favor de Humberto Lucena. T~s estão de 
acordo num ponto: houve um erro judiciãrio. Impõe-se. 
à autoridade e soberania do Congresso Nacional. usando 
das prerrogativas que a Constituição fue confere no art 
48, inciso vm:. a imediata votação de uma leí de anistia 
que beneficie, não apenas o Senador Humberto Lucena, 
mas a todos que tenham sido processado pelos mesmos 
fatos antes de serem candidatos. 

Assim o Parlamento btasileiro dará uma demons
tração de ·respeito aos candidatos eleitos pelo povo, o 
verdadeiro e úriico juiz do político (Lucena teve mais de 
meio milhãO de votos). e Uni IeCa.OO claro às instâncias 
ordinári.aS- -do Judiciário: o Congresso Nacional tem 
meios e modos, sabendo usá-los quando preciso, de cor
rigír os erros praticados em nome da Justiçã e que, na 
vcidade, ocultam, não os- olhos, masmteresses partidá
rios, sem votos populares, com pretensão a alterar; no ta
petão, resultados eleitorais legítimos. 

Antes que a palpitariâ cometa outro engano, cau~ 
sado por informações erradas de meu amigo Josias de : 
Souza. devo--deixar registrado que não fui advogado de 
Lucena neste caso. 

Este é o artigo do ilustre advogado José Saulo Ramos. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presidente. peço a Pa
laVra para uma comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (NabOr Junior)- V. Ex' tem a palavra. 

O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDBcSC. Para uma co
municação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presídente, S:r-s e Srs. 

. Senadores, desejo comunicar à Casa que ontem parúclpci;-·como 
Presidente da Comissão Mista do tvffiRCOSUL, da conferência di
plomática, em que estiveram presentes os cbanc_eleres do Brasil, 
da Argentina, do Uruguai e do Para~ai. pãra definir a estrutura 
jurídica ·e institucional do MERCOSUL-

Nessa oportunidade, defmiu-Se" -o documento que estava 
sendo negociado pelas delegações desses quatro países, que deverá 
ser assinado pelos Presidentes da República no encontro de Ouro 
Preto, exatamente no dia 17 de dezembro deste ano. 

Essa ousada construção político-econômica, a reunião dos 
mercados de quatro países em um único, tem já a sua definição ju
rídic:a composta de um conjunto de instituiçf.es, das quais faz parte 
a Comissão Parlamentar, cuja composição tem. como órgão maior. 
o Conselho do Mercado Comum. que é composto, por sua vez, pe-

los Presidentes da República ou pelos Chefes de Estado desses 
quã.tro países. 

A segunda instituição é o Grupo Mercado Comum. instân
cia de decisão composta pelos Olanceleres e Ministros da Fazenda 
dos países que compõem o MERCOSUL 

Foi também instituída - e esta é uma instituição recente - a 
Comissão de Comércio do MERCOSUL, que deverá compor-se, 
principalmente, de membros da iniciativa-privada, e -para onde as 
decisões das questões com~iais, que são o núcleo mais denso 
deste acordo, deverão ser trazidas. 

Corno órgãos corurultivos, há a Comissão_Pailamentar COn
junta. nessa instância, e que participã. dessa est:Iutura nesse nível 
por ser evidentemente uma comissão, e também o Foro Consultivo 
Econômico-Social e a Secretaria Administrativa do MERCOSUL. 
Esta é a composição da estrutura institucional do ?viERCOSUL. 

Atualmente, já existe um certo grau de decisão acerca da 
sede da Secretaria AdmiD.istrat.iva, que foi definida pelos negocia
dores como_ a continuidade daquela secretaria inicial estabelecida 
em Montevidéu, que passa. então, a ser sede da Secretaria Admi
nisuativa do .MERCOSUL. 

-A definição da Corte Judicial ou da Corte de Arbitragem 
está sendo negociada. O local da sua sede também está em discus
são e deverá ser defmido nos próximos dias oo semanas. 

Quanto à sede do Parlamento dessa instinlição, ou do _com
ponente legislativo da integração, áinda não há deímição nem um 
encaminhamento mais avançado. 

Mas, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS, o que queríamos regiS- -
trar, além do aspecto institucional. que passa a ser defulido a partir 
da assinatura de documento pelos Presidentes. em Ouro Preto, no 
dia 17 de dezembro, é que, a partir de 1 o de janeiro de 1995. va
mos alcançar o estágio de união aduaneira, imperfeita ainda,. mas 
bastante avançada para atingirmos o objetivo desejadQ c!e mercado_ 
comum. 

Esta é uma pretensão bastante ousada,. e pode se comparar 
diretamente com a União Européia, que é o bloco econômico que 
tem o grau mais avançado de entendimento e de integração de 
mercado. Não é comparável com o bloco dos Tigres Asiáticos, 
porque os países que o compõem formam um bloco informal, ou 
seja, não existe um tratado que os vincule. Além do mais. esse_blO:: 
co camcteriza-se muito mais por ser zona ae-livieCOi:DéiC:fo dO que 
propri&mente uma união ~de meréadõS. 

Ou iro tratado que poderíamos invocai é o NAFf A, entre 
Estados Unidos, México e Canadá, onde há apenas níveis de zona 
de livre comércio. Esse bloco econômico não tem a pretensão de 
alcançar a união dos seus mercados, com as conseqüentes tarifas 
externas comuns e união aduaneira, dois aspectos que caracteri
zam a união de mercados. 

Temos também uma decisão, do dia 20 do mês de novem
bro, que talvez s~ constitua na maior pretensão de formação de 
blocos ou mercados com uma razoável articul~o entre sí. Tral.a
se do Acordo de Cooperação Econôinic:a da Asia e do Pacífico. 
Esse acordo envolve dezoito países, dentre os quais os Estados 
UnidoS, o México, o Canadá e mais o Chile, do lado americano do 

_Pacífico, e todos os países vinculados aos Tigres Asiáticos e o Ja
pão, junto com a China. Constitui-se na pretensão da maior zona 
de livre comércio do planeta. Este é um acordo que ainda tem mui
to que andar, porque o seu objetivo de alcançar a plenitude de uma 
zona de livre comércio do Pacífico_ e da Ásia ainda se estenderá até 
o ano 2020. O tempo é ainda bastante longo e o caminbo a ser per
corrido também. 

De modo que nós, que estamos definindo a nossa situação a 
partir de 1° de janeiro de 1995, talvez estejamos com a pretensão 
mais ousada de formação de bloco. já que num tempo extrema-
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metJte exíguo pretendemos alcançar a união aduaneira e- a táíifa_ 
externa comum- o que já foi. de modo imperfeito, alcançado, por
que a tarifa externa çpmum tem algumas exceções que vão até o 
ano 2005, 2006, e,articulamlente a questão dos bens de capital, so
bre a qual o Bx:asil tem um ponto de vista difereD!e da Argentina e 
dos outros países~ _ _ _ 

Pam equacionar essas diferenças, tivemos que apelar para 
uma lista de exceções nos setores de inf~Cá; bens de capital e 
bens de telecomunicação. Esses três setores vão constar da lista 
com sens produtos. Sedo lreZenlos produtos para o Brasil e Ar
gentina, e trezentps e n<?venta e nove produtos para Uruguaie Pa-
raguai que farão exceção a essa lista. · 

Temos ainda uma outra lista de adequação, que faz exce
ção a nível interno, para proteger algumas áreas dos nossos 
mercados, mas basicamente ela está com um número maiOr- de 
produtos exce~ionados no pais vizinho, a Argentina. O Brasil 
tem um reduz1do número de produtos constando dessa lista pe
los critérios que ela foi adotada, ou seja, produtos que tiveram 
salvaguarda no ülti:mo periodo, ou produtos que estavam na lis
ta de ex~ nesta parte final do desgravamento dOs produtos. _ 

· Estaremos, na semana que vem. participando de uma reu-
nião dos parlamentares das Comissões do MERCOSUL, aqui em 
Brasília. Vamos receber os parlamentares da AI);entina, do Uru
guai e do Paraguai, vamos somar a eles a delegação brasileira e, 
depois de discutinnos durante dois dias aqui e ajustannos o Regi-:_ 
mento Interno da Comissão ao modelo instituciOnal apiovado pe
los OJ.anceleres no dia de ontem. vamos_ també_m participar~ em 
Belo Horizonte, de um debate com as chamadas forças vivas eco
nômicas. scx:i.ais e políticas de Minas Gerais, onde dev~os al
cançar a divulgação do MERCOSUL. que é um Tratado que 
abrange o Brasil na sua totalidade. . 

Não creio que haja pc:>Ssibilidade de se fazer um "rviERCO-
NORTE'~ no norte do País. Isso me parece uma interpretação 
equivocada já que o Tratado refere-se, no_ seu tenno ~'sur', à Amé
rica do Sul. Nesse sentido, os acordos que pudermos fazer com os 
países que ficam mais ao norte ·da América do Suf também inte-
gramo o mercado do MERCOSUL. __ -~ 

O MERCOSUL também se amplia: já temos solicitação for
mal do Chile e da Bolívia par.! participarem. No dia 17 de dezem
bro, em Ouro Preto, haverá uma reunião onâe vai-se consolidar a 
parte instítucionã.l do Tratado e onde comparecerão, também com 
Chefes de Estado e delegação, os dois países vizinhos, Chile e Bo
lívia. que ~tão apresSando os seus procedimentos para integrarem 
oMERCOSUL. 

O MERCOSUL tem buscado também entendimentos coni a 
União Européia para que se ~volvam estudos visando à cria
ção de uma zona de livre comércio entre os dois Mercados. Essa 
idéia tem sido bastante bem aceita pelas autoridades da União Eu
ropéia - inclusive já foram realizados encontros a nível de Chan
celeres ligados ao MERCOSUL e autoridedes da União Européia 
-e esses esrudos deverão prosseguir rapidamente durante o ano de 
1995. a frin de se visualizar uma possibilidade de aproximação 
muito interessante. -

Essa é uma alternativa importante que existe pela frente, 
bem como o NAFf A, que também é uma das alternativas __ que de
vemos-analisar nesses próximos meses, ínclusiVe a possibilidade 
de se constituir um mercado das Américas, -que venha desde o 
Norte até o SUl do continente americano. mesmo que essa preten
são aiD.da seja algo mais distante, pelo menos. na opinião de estu-
diosos da questãO. - : - _ _ 

EnfJID., estamos andando com bastante velocid3.de na form~
ção desse bloco econômico. Ele alcança um bom conceito a nível 
internacional. Há uma projeção de estudos feitos pela ONU de 
qUe, para os próximos dez anos. haverá um crescimento econômi
co nos países em desenvolvimento, particularmente naqueles loca
lizados no Hemisfério Sul, bem mais elevado do que o·desenvolvi
mento preconizado para os países do Hemisfério NOrte, ou seja. 
para os países mais desenvolvidos ou países do Prime. iro Mun.do. 

Está havendo uma onda de otimismo em relação ao_desen-

volvim.~to des~s países para a próxima década e o MER;:::.:,_.,__..:__ 
é uma das áreas que atualmente mais cresee, mais se desen:v J . ~ ~ 
para onde já estão se dirigindo investimentos ç!e capital bt~::-t~ .-.:~:>
na! bastante interessantes. Poruulto, não tenho dúvida de q~,J . . '~()g. 
próximos anos, haverá aqui um investimento maciç_o" de capo: . · ~-.::.
trangeiro, investimento esse· tão ré-clanlado pelos países à r· 
ca Latina no sentido __ de que se consolidem as pretensões ..!-:... · 
de mercados que estamos desAmvolvendo. 

O Sr. Aluízio Bezerra -Permite-me V. Ex a um a~a.:-::--. 
_ O .SR. Dffi.CEU CARNEIRO- Ouço, com prG.ze-r, -:--- ~· ; -:

dor Aluízio Bezerra. 
O Sr. Aluízio Bezerra -Senador Dirceu ~o._::; . .;;. __ .:::..:..<> 

acoiiipanhando suas palavras com a maior atenção, tende e·.:· :~.z. 
a importância e o alcance do tema que traz a esta Casa, t. ~-~-·":;:_~) 
do MER.COSUL, e a avaliação que faz dos outros blo~cs C:..; :· • :-
cado que se organizam. neste momento, em todo o mu::1dc., ~ -~·'::~ 
como a possibilidade de que as atividades. a partir do !..;:~·:.-. -~
SUL, pelo seu avanço e pela sua :racionalização. pos52.rr: l!"r· .: : 
neficios pam os países da América do SuL Creio que, cor:.:.:.·.- .1 .-

nio_ e Q conhecimento aprofundado com que V. Ex" está e;;~;;:. .;. 
questão, detalliando com absoluta precisão técnica a ar::c-~-.--- ·:. 

__ ª-s possiõilidades deSse desenvolvimento, são muiio i:r.:..:}-..; .. .- . .::~ 
para esta Casa o pronunciamento e- as -infounações quc_.f."'-1:_:;: 
todos nós. Quanto à terminologia. entendemos que o t.t:;:;.~ ·:.. .: _ 
-seU crescimeDto; sua narureza, sua cred.ibilid.aàe e seu ~:;::.·:· · .::-. 
mente dependem do seu êxito, e n6S confia!DOS neb cc·-·· 
centro organizado da racionalização das atividades econô:::·"i·;· .> 
tre vários países- deva incluir todos os países que co:-:1:.: ·· 
Norte da América do Sul. A observação que fazemos é qu·:· ,. ··:;z 
o nome possa trazer a idéia de que o Tratado foi feito pra ._ ; 
ses do Sul da América do Sul e não também para os p~::'~-, ·· :.-,:;- · 
Norte da América do Sul; o que é um equívoco, naruralmer.:..:~~ · -
vez pudéssemos discutir o nome a fim de que tivesse uma ,· . 
gência maior, mas entendemos. que o J\.1ERCOSUL é o nút..:".;-. 
deve aglutinar todos os países do Sul e Norte da Américz . .:.: 
for1-alecendo a grandeza, o potencial, a dimensão que r-e~· .~' ·;os 
para racionalizar em favor dos nossos povos as atividaC.es ~ ~ __ ,_ 
rilícas. coino exPõe cóm muita precisão e brilhantismo V. E;: 

O SR. DIRCEU CARNEIRO - Agradeço as obse,-, '·'.~ ···-
V. Ex_• e, evidentemente, incluo-as neste modesto pronuncim,~ 

Diria que a -integração de merca.do é segurament~ -..: .. :.:~~ 
evento político-econômico deste fma1 de século pa.-ra vs r.-:-~-:~ 
países.. Poder-se-ia imaginar. do ponto de vista político. 4:1....~ , 
peachment do ex-Presidente da R~pública Fernando :::v-: : '"',;:. 
Mello. aprovado pelo Congresso Nacional, pudesse tc:r urna.~._ ..... -
cussão de tal contundência a ponto de disputar a impor.ân:-i 
fato político, mas, seguramente. a integração desses. m.eLCaC:"'.:, - ·:· ·-~ 
uma. repercussão -sóbre cada cidadão muito mais prOfi.n1da ~; · . _ 
um fato político que aconteça. mesmo que seja o impe2c~::::~. · ·-·~ 
um Presidente da República. 

De modo que isso vai repercutir profundamente e:n ;.-~-~:, :':D 
aos consumidores, que terão uma diversidade imensa de ~l ~. 
à sua disposição. A concorrência. a qualidade dos pr~.:: •.. '.. .:s 
preços deverão ter significativas vantagens para os cor:.-.sur.:.n(~ ,.,_.,. 
Qeverá também haver uma certa definição de especiali&C~.:>. ·:;:o 
é, quem produzir melhor algum produto tenderá a OCUp8:" ,---. :-:-• .:~-:.~·
do como um todo. Evidentemente, alguns setores não F06::-:'.' .>:.<
portar a concorrência, não alcançarão o dinamismo e as_ CC':ldi.-·t·-.:;s 
para sobreviver nesse mercado e, portanto, terão que muda: r.~ <.
vidade, sofrendo com isso. 

Essa íntégiaÇã() não deve abranger apenas a qt:es,Z.c ·: 
mica, mas também as questões cultural, educacior.ai e a~ .. ~-" ..:·.!. 
para citar as mais cono.mdentes. Ness-e sentido. o l ... ilim:-:·::: r-

ainda é insipiente. nãO apresentando um avanço c.e:n r. o ~-=--: 
do Tratado. nem nos agregados que se. lhe fizera."'l, nerr:. r:~~:;: ·.--..:e 
é uma defmição institucionaL O MERCOSUT_. terá q-:.:e a·.:::
porque a integração na América Latina vai muito além do ::;.~-;--·. -::-s:::.:: 
mercantiL Esse é um destino histórico, que, acredito, vamos cu:r.~,,~:-. 

O Sr. Aluízio Bezerra- Senador Dirceu Cameirc. ='<>.:-·..:· .:._;'..) 
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mais uma breve intenupção no pronunciamento que- V. Ex• faz ni.strO do Trabaibo. Dr. :M'an::elo Pimentel. publicou profundo e escla
nesta Casa, com o qual brinda a todos n6s, gostaria apenas de citar recedor artigo no suplemento "Direito & Justiça", do jornal Correio 
o exemplo do Mercado Conium Europeu, que, há um certo tempo, Braziliense, edição de vinte e oito de novembro pnSxj.ttw passado. 
nasceu teudo por base o Tratado BENELUX, da França, da Ale- Começa Sua Excelência; em seu artigo, por auotar os dois 
manha, da Bélgica, da Holanda e de Luxemburgo. Hoje, o Merca- sistemas de que dispúnhamos para elaborar a nossa legislação tia
do Comum Europeu çonstitui-se num dos maiores mercados do balhlsta, ou seja, o Sistema legal e o de meteado. Através da CLT, 
Immdo, racionalizando as atividades em todos os países da Europa o Brasil optou pelo primeiro, segundo o qual os direitos e deveres 
que dele fazem parte. Isso mostra o êxito da racionalizaçãO das ati- do empregado e do empregador estão estabelecidos e detalhados. 
vidades económicas com vistas à elevaçto-·dos pa~ sociais, in- - Tal sistema parte da premissa da desigualdade existente. nas 
cluindo, hoje, com muita precisão, as con~çé)es ambientais. Re- relações do trabalho; entre o empregador e os empregados, sendo 
centemente, em reunião em Caracas e no Equador,_com países que este último o lado mais fraco e inferioiizaâo. mzão pela qual cabe 
fazem parte do Mercado Andino e que discutem no bojo do Parla- ao Estado o papel de regulador de tal relação, compensando ou as
mente Amazânico, foram debatidas as questões do MERCOSUL, segurando ao tiabalhador a justiça socia~ atiavés de lei outorgada 
e um dos pontos abordados. quando se falava da questão do possí- e-de uma justiça especializada. Mas o Ministro salienta _que a Justi
vel ''MERCONORTE", era a necessidade de essa idéia ser abriga- ça do Trabalho tomoo-se hoje um "organismo gigantesco e de or
da de aconlo com o desenvolvimento do :MERCOSUL. V. Ex* ci- ganiza.ção tentacular'', com poderes nonnativos tão amplos que 
tou uma delas. Aproveito a oportunidade para dizer. com a conces-· quase se equipara, nesse particular, ao Poder Legislativo. 
são que faz V. Ex•,· que uma das questão :indispensáveis relativas Essa manifestação, de certo modo, faz eco à posição dos 
ao meio ambiente é a patente sobre a biotecnologia. Disciplinar partidários da livre negociação e de uma COiiCêpÇãó "neóhberal de 
essa matéria envolve uma questão ambiental da mais alta impor- esuuturação da sociedade, de menor interferência_-do Estado na 
tância para racionalizar e proteger o meio ambiente. H~ que se economia do País .. Ou seja: a desburocratização estatal, permitindo 
Iembiar também que não se deve permitir a rapinagem que, de cer- que a iniciativa privada se desenvolva livremente, longe das peias 
ta maneira, alguns países possam fa2er em detrimento do meio e amarras do Estado. _ 
ambiente nas relações comerciais dessa envergadura. Agradeço Enfãfiza Sua Excelência que, após quarenta e cinco anos de 
pela oportunidade do aparte ao brilhante pronuucjameuto de V. Ex'. aplicação do novo código do trabalho - a CLT -. a Coustituição 

O SR. DmCEU CARNEmO- Desejo concordar também de 1988 consagrou oregimento legal, estn!tificando em preceitos 
com V. Ex* nesse aspecto e lembrar que a Confelinciã da ONU. constitucionais as regras legais já. contidas naquele instituto. 
no Rio de Janeiro. estabelece, pela sua Agenda 21. aprovada- o ·· O Ministro chama a atenção para o fato de que, 11surpreen
Tratado da Biodiversidade-, que os países com interesses nessa cientemente, mal deconidos. __ os primeiros tempos (da promulgação 
área devem legisüar sobre a sua biodiversidade autóctone. E nós da Constituição) especa agitada campanha em prol do -contrato co
somos um dos países que mais têm interesse nisso. porque somos letivo de trabalho, sem uma palavra sobre como ficanl. o enonne, 
detentores do maior patrimônio de biodiversidade do planeta e ain- passado, pesado, e clássico sistema legal". _ 
da não temos essa legislação. -- _ _ ___ -Ora, argumenta, há uma incompatibilidade entre o sistema 

Também quero lembrar que me interes~_por essa áreajâhá _do co~to coletivo de trabalho _e o sistema vigente.. Ou se man
algum teDJIX>. de forma que já temos um anteproj~o pronto para tém e pratica um ou se efetiva o outro. Pois eles são excludentes 
entrar nesta Casa. exatámente propondo uma legislação para disci- mf medida que O siStema-legal pressupõe a intetvenção do Estado 
plinar a questão da biodiversidade do nosso território nacional, até nas relações entre empregados e empregadores, através de uma Ie
pDniUe estamos sendo pilhados todos os dias por interesses estran- gislação especifica.. E o sistema do contrato coletivo de trabalho 
geiros ou intemacio:Daís. qu~ .não s_e _submetem_ à leg~!~ção- bras i- .il!~ta.J:nente: exclui essa in~ervenção legal e deixa pata as duas par· 
I eira específica - que não existe - ou às regras -que -tratam do as- tes a liberdade de negociar suas pendências. 
sunlo e que deveriam ser respeitadas. Constatamos, freqüentemen- O Ministro do Trabalho assinala que alguD.S entendem que 
te, produtos lançados a partir dessas riquezas naturais, que são pa- essa campanha em prol do contrato coletivo de trabalho desenca
tenteados p:rr outros paises e depois vendidos aqui; de modo que deou-se no País em decorrência -da abertura democrática operada 
isso precisã. ser urgentemente disciplinado. Esperamos que o Con- com a queda do regime militar e consubstanciada na Constiruição, 
gresso também legisle _epidamente sobre isso e resolva essa questão. ;, propiciando um clima Q.e intem.a ·e extensa h '"herdade pública. Ou-

Por-outro lado, pára encerrar, queria apenas registrar 4ue. tros observadores achaní que o-cOiítrato coletivo de trabafuo é im
em relação ao contexto internã.cional, são os seguintes oS blocos e prescindível a um país continental. como o nosso, em cuja vasta 
as formações que alcançaram o maior nível de definição: a União dimensão territorial prevalecem as desigualdades e diferenças te
Européia, o ... NAFrA, o MERCOSUL e o Acordo de Coopera?.o giqnais, em todos o~_ setores: econômico, social e político. 
Económica Asia-P~ífiq>. Evidentemente que existem no tenitOrio Reconhece aquela eminente autoridade, no referido artigo, 

,africano oU na própria Asia acordos dos países árabes, por exem- quê é justo e nattmll o anseio dos que advogam a implantação, no 
pio. mas não têm uma formatação de trntado, de abrangência oU de BtaSil, do regime de contrato coletivo de trabalho, visando ampliar o 
importância comparados a esses blocos a que acabei de me referir. clima de liberdade existente boje. O que não pode concordar é que se 

Quero, com satisfaçã9, registrar que o MERCOSUL é um tente implantá-lo sem antes ''prepa:rnro tetreno". E conClui: ''Plantá-lo 
dos mais pretensiosos nesse sentido e, com essa prévia implanta- em cima da realidade existente será aventuza temerária: os antípodas 
ção havida- porque defmitivamente será. a partir de 1° de janeiro -, jã acabarão se anulando e perderemos a esposa sem ganhar a noiva." 
alcançou um comércio inter-regional que significa simplesmente 50% Dessa forma. pela opornmidade em focalizar tão momento
do comércio ~ América Latina, ou seja. os quatro países latino-ame- so assunto, com tanta propriedade e precisão, e pela excelência do 
ricanos ,que coinpõem o .'MERCOSUL. têm esse nível de status co- texto, é que estamos solicitando a sua tnmscrição nos Anais do Se
mercial. detendo já pmticamente 50% das trocas_ da América Latina. na~o Federal do referido artigo. Escrito, vale dizer, ~r uma das fi-

Eram essas considerações, Sr. Presidente, S~S-e -srs-. Sena- guras mais_ respeitadas_~ acatadas do Poder Judiciário, na área do 
dores, que tinha a fazer nesta tarde. Direito Tiã.Oãlbista e que, agora, empresta sua competência e ta· 

Muito obrigado. lento ao Executivo, como Ministro do_Tr.ibalho. Sua Excelência, 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra na Justiça Trabalhista. galgou desde o cargo de Jniz do Trabalho 

ao nobre Senador Guilherme Palmeira. até os mais altos postos híerárquicos, como o de Ministro e Presi-
0 SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL Pronuncia dentedoTn"buna!SuperiordoTrabalho. 

o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s .e Srs. Senadores, para Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
comenlar o instituto do contrato coletivo de trabalho, hoje tão de- DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. GUJ-
cantado por uma intensa campanha. a nivel nacioual. o ilustre Mi- UlERME PALMEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
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P
ara avo/lar l prrma ronlrtct.r. Para dwdrr l :n4r.rpt~sá. · 
vclsa!xr Aptsar dt vdho tnlrt nós.o contraro-calcliVO 
tk rrab:::lha tS~ONÜ·U na CLT. à mtiO lu: do dtsUMJ, tsst 
rtrr!vtl onrql.lllador dodtrtlro; Da Milt por4 o dMI, mou 
lá do qut cá, o nobrt instituto ltvaw tnorw sacudldtla t 

sr viu m rfftlMhms qlll o COIMmorom como a prowhotl :tÚWSIJcr dtu wnprr ttruas 
rt/4ç6ts tntrt capital t rrabalho · 

Embora st lht proponJw müsáo diflál. roçando o impou!Ytl. os que dt· 
ft prettndtm tanto avançam pouco tm txplicoçóts sobrr as virt~<da 
qur allloriUJm o actsso dt orrmumo quanto ao rtsu.t:ado qru npt· 
ram dt suo QP.Iicaç4o. 

Para rtgtr as rtlaç~s dt rre~Oafho tfnhamos a 
TJOS:so disposiçáo doissistnnas ou rrgimd 
qut os pafsts d4 comur~idadt inwnoâo· 
naljá haviam idtntificado t dtfinido: o 
legal, ram!Hm chamado tstatutdrio. r o 
nrgocial ou dr mercado. Noqudt, a /ti 
assumr r arrcr o coman!W. Ntstt. as· 
segura-u libtrdadr parãfturciona~'l:. _ 
to do mrrcado.com os intrrtssados 
trrtrrg~s a si mW71DS para, mtdtanlt 
negociaç6ts. dqfnir o qUI cotillm às 
partes tm opostfdo. 

O Brasil dttdt o primdro ins· 
· .(anu partiu para o sisrei!'Uilegol ou dgi· 
do, rdíficado arravls do CLT,or.:'_ -:s 
dírt/to:ldtvtrts do rmprerodo t .Jo 
empregador rsrtlo dtfinidos com dera· 
/hamento r im~rati~idadt qut pouco ou 
nodo dti:wm para o utrcfcfo da 11/xrdade 
dt nrgociaçdc. .., 

Tal sisttma, q~ jd rwceuforre t cominhll· 
vo vi;oroso. ncebtu amplacancrttaçtlo atra· 
vb da COMtiruiçtlo dt 1'988. traruformando 
rm cánones cOnstitucionais o qur já ar ova 
consagrado por noT7111Ulqais, aditadas si:· 
nijicativas amplioç6tz. •. .~'~-, 

A bc:9 lótíra dr compartomrmo t'OIIIiu:tU a . . 

A campanha como vtm ztl'ldofella dá a mtpres5do dr qw o 
p•opó;ito urra mrttr. no mesmo zoe o. ;tm~tlron~amrnte. os 
.. , Hlf<MUIS. umu trcntto tdo r~volucl(mdna quanto absur
d<J, pcm rq~inJ!r a n:samrnto dt ,·clo t guw 

.1, prmrudo armDJa prlo abwrdo jamats stnstl:nlrrou o dt· 
mta llhds. diante dr! a ati o torro orrrpra carrrrra. 

Como a propagandt:t dirigidt:t ao rnde~ramrn:o do contra· 
to caletivo, aprtstntado c-oma /!'ova pcnacbo capa: dt con· 
vtnrr problrnu:u rm soluções aprnaf pronrmtrada o paiOYro 
mti~ica abracadabra.ja:·st rmprrwndi~·rl perguntar: to 
mt~ma legal·constl!unonal tm ~rgor? 5m2 dtscanado ou 
;mrplesm<'fll~ rn(()Stodo.' Ou se prtrtndr alquimia condu:i· 
Ja por mdgt('O hobrlidadr capaz dt conugu1r slntt:t Juzrm~
mra por JUII~ão de rncomparlvrl! rrcrpraca~ntt exr/udtn· 
rrs' 

$~ t/ttJWJnlentr queremoS ap/ltar O "COI! tratO Coltti\10 i in· 
dispt~~só~tl prtpa':flr o 1trrt110. Planró-lo em ciiM do f't'llli
dade uisttfll~ urá avenrura trmtrdria.· os antfpodos tJCaba
rdo sr anuiar4o e ptrderemoz a npottl w11 g~mlrar o lloii'CJ. 

Ttoriromtntt, a fórmula txisttntr drYtrJQ sendo IQIÜ• 
fa:rr. pt/o mrnos acomodar as pdrres os rmprt&Õdos por 
ttum ganira por l~t a qut, Mofara uso. ha~rriam que lu
tar para conqurstar: r as emprtsadoru par ttrtm ficado 
drsptnsodos do tra/JQ/Jro dt nsístlncta às reivindicOfóeS 
dos rrabalhadores. 

O sisttmo /qal n4o st tSfOID com a pltrórr'co ltgulaçtio sempre prtocupadq tm 
dtttclllr mkltos dr insatisfaçáÕ para. por alttraçdo ou rrforma. ofrucer·lhts 

attndimtnto. O sisttmD corictbtu t msuuim aJIIJtiça do Trabalila,lwjr orga· 
Nsmo gigamrsco t dt orgomtaçào trntocular. A Mm dr insmuir tuo )ul/1· 

ça tsptclal, IJtrlbrU·st·lhr prrdtcado qur. dum o modo. rrva/u(ror.a.; 
noção ddssica dos rrls padtrrs out6nomo1 indtpelldtfllts r rm ;.o<J, 

monroso fu/ICronamenro: ~ o poder normativa q~e. prarJtamrnrt 
concorre com o Poder Ugrslarivo 
Apesar dt sr trarar de prrJicada prurone1ro dt mutro rt}tll ào 

por discussões dt luminartr ~n8alfrnhQdoz. o vrrdad~·i qu~ rxurr e 
sua l~girimaçdo estd muiro lrgadiJ à norurr:a das funçàts do j~drctárro 

trabalhista. · 
Parou ter tdba da o:trnsão. rt~tdtt t alcon_a dtsst rrgrmr. harta lrmhrar 

qut. a Um dt ur pltt6nco, todo tlt "PtrU à bast dr um prtndpto consa~raJp ( 
qur }6 mundo11 norsa cultura dt way of lifr. qual Jt)l!:--:_q!!!,. qur o rmrma rm

uu COIIJUflfiJ. dtsrma·st o comprl!for a NJtural mfrrrrlrrrladr dn trah.t.'lr.J· 
dor, prtsunrn·amente {Xlrtt mars fraca, com uma propu moda supertorraudr 

jurfdico, outorgada ptfa lei e amgurada ptla Justiça tS(J«Ialr~ada. 
O pós-ConstituiçdtJ nar colocou ~m rilf!IQ frtn~/tco de lrbtrdadt. D1um 

alguns q11t t produto da zensaç6o caruada pelo fardo diJs rutrtç6es dr 
dois ntirnts dt excrçtlo 1160 murro distantes, um do outro. no tempo a dr 
\.flJlas to dos milirarrs. Owos ofinMm que i produto do dtrtrrrtinismo dr 
wn pafs-colflintnlt. onde qs destguoldades rtgKmOis rsra{w/rcem qutloml· 

;:t rricos dtsniwlameruos thr I adas as áreas. dtsdt a pofftrca. passando .~tio 
f ecai!Omrca ati dtsaguor rra sOCial. 

· O ansrio d41ibtrdadr utiliza todos as mttos r prrxmos para dr~: r r 
· :da Cllmttira da vontade para o piso da rrafi:açQo concnta O ronrroro 

: col~tiWJ dr rraballro projeta-sr rm tela 1rande cOmo Instrumenta c a· 
paz de atuor d.msiwzmiiíte na CQN1flista ~ISO li~. É /IOlural 
a <arridtlpara tf.fo incorpor(J(/() ao mDquuráriojlllldrco dt acrr· 
tamento das nlaç&s caprral-rrabalho. 

C011tudo, não sdo apenas os mlritos tntrlnucor. bosrcomenu 
ttdricos, que drridtm seu drztino O filais rmportantt nõo i a ts.· 
crllnóa das-virtudn do instituto. pt/o q:u ltlfl O fJn:iomenra! 

e:qxcrmiwzpáz-Corutiluiçdo dt qll(. com oprsodo opartr mwdo por du. o trodtçiO· 
no/ sisrrma lrgal dr rtgbteia das rtlaçóts dtrrabalho atingia colllftção quasr mrocá· 
vtl (NIWii ~tangere'' dcs romano r! 

tSiá no COIIJUIItQ daS COndiÇÓf!S UlefntJS que 0 te('efKtiJIIQriio de: ln/trilO IPIIIfllpltCO• 
-- do por úfr:J uttrtW, dd :irri. 

Surpreeruún:rmtnlt, mal drcomdor os primdros ttmpoz. estoura agm;da campa· 
n1uJ rm prol do conrrato coJttiYO dr trabalho. stm uma palavra sobrt coi!IOficord o 
errontre,posmntt,Pfsadot clássiro sisuttUlltgol ou rfsido. · 

"D~pois dt longo e trntbrosa invtflto" <omeçamos a encontrar jlorrs qur gtldtm 
caractrri:ar a primiiYera. dr lfll< l4nto nr"ssiramos ~ 

Para "ndo entornar o caldo". I'Qmot rtr jul:o. rtptcla/mentr r.tttaf!lio prtnprra· 
cnts rm áiTOl/tmdamemais Q CO!!Jtruçdo do Brasil maror 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Sobre a mesa, co-
municação que será lida pelo Sr. 1 o Secretário. -

É lida a seguinte:· 

Senhor Presidente, 
Tenho a honra & dirigir-me a v: EX" pm. tomunicar-lhe. 

nos termos do disposto no art. 39, alínea a, do Regimel)wJ"n!emo, 
que me ausentarei dos t:raba.lhos da Casa,. para uma viagem a Euro-. 
pa, nopetíodode22 de dezembro a 16 de janeiro de 1995. . 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex• protestos 
de alta estima e distinto apreÇO. 

Bxasllia, 8 de dezembro de 1994.- Senador João Rocha. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O expediente lido 

vai ii. publicação. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-, . 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 976, DE 1994 

Requeiro, nos teiDlOS do art. 13, § 1° combinado com o art. 
40 § 1', do Regimento Interno do Senado Federai. licença autOri
zada para participar como observador, por indicação do Sr. ~i
dente da República, dos trabaibos da 49' Reunião da ONU- Orga-

. nização das Nações Unidas, no petíodo de 10 a 21-12-94, na cida
de de Nova Iorque, EUA. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Senador Mag
no Bacelar, Líder do PDT. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O requetímento 
lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e DeíeSi -
Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, nos termos 
do art. 40 do Regimento Intemo. 

Sobre a mesa, pzpposta de emenda à Constituição que será 
lida pelo Sr. I' Secretário. 

É lida a seguinte 

PROPOSTA DE J;;MENDA Á CONSTITUIÇÃO 
.N'7,DE1994 

Dá nova redaçâo- i-alínea e do incisO Ildd § 5°_ 
do art.128 da Constituição Federal 

As Mesas da Câmaia dos Deputados e do Senado Fede,..!, ' 
nos termos do § 3° do ãi{ 60 da Constiruição Federal, promulga a 
seguinte Emenda ao texto constitudonal:_ 

Artigo único. A a!ínea.eaQ fucisoll do§ s• do. art. 128da 
Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 

''Art.128~····-··-~··-··-··-······-··-··~-----···-·-

efeito~ pOr um Iad9~stabeteceu-se uma equiparação entre as duas 
instituições 00 que se refere às garantias. Não obstantem quanto às 
vedações houve um favorecimento despropositado da segunda de
las, com a permissão de que seus membros possam partipar de ati
vidade politico-partidária. 

Dessa forma, entendemos que é preciso conigfr tal impro
priedade. Lembramos que a modifl.C3.Çâo que ora propomos recebe 
a chancela de ilustres estudiosos do Ministério Público entre nós. 
A título de exemplo. transcrevemos aqui as seguintes palavras de 
Hugo Nigro Mazzilli: .. 

''Embora se vejam, vez ou outra. iniciativas esper
sas com objetivo de permitir atividade P"Jlítico-partidá· 
rio aos juízes, seguindo- modelos estrangeiros, (.-). na 
cerdade a doutrina predominante tem visto como impor
tante garantia à imparcialidade e à independência dos 
juízes e do próprio Poder Judiciário a correspondente 
vedação a seus membros das atividades P"Jiítico-partidá
rias. A nosSO ver, estas considerações são bem aplicá
veis ao Ministério Público, por identidade de razão, 
especialmente à _vista da tradição social e cultural de 
nosso país, onde a política, de forma intensa, tem in
terferido negativamente na admini~ção da justiç." 
(CF. Regime Jutídico do Ministério Público, Ed. Sarai
va.1993,pp.125/6). (Gtífonosso.) 

A opinião supra tem especial relevância para o tema em 
pauta na medida em que o seu autor é Procurador de Justiça. inte
gzando o Ministério Público do Estado de São Paulo há duas déca
das, tendo siQo, inclusive. Presidente da Associação Paulista do 
Ministério Público. 

S®do assim, ante o exJX)Sto, é em defesa memso da inde
pendência e da seriedade de instituição tão im}X'rtante para o regi
me democrático, como é; o Ministério Público, que se impõe a 
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional ora justificada, 
para o que solicitamos o apoio e á colaboração dos DObies pares. 
·· Sala das Sessões, 8 de dezembro de !994. - Seguem-se as-
sinan.Iras. 
. ·O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A proposta de 

emenda ii. Constituição que acaba de ser lida está sujeita ãs dispo
sições específicas constantes dos art. 354 e seguintes do Regimen-
to ln!_~o. --.... =-~ _ 

A matéria vai à publicação. 
Sobre a me~ projetas que sexão lidos pelo Sr.l0 Secretário. 

_Sãq lidos os seguintes_ 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 94, DE 1994 

§5' ............. -·-----'·-·-----------------' c - - _ _- __ ::Altera. diSpositivos do Código Penal sobt"e rou
bo.e recep~ção. 11 .... _ ............. ___ ........ - .......... --··--- -·-

e) exercer atividade poliiíOO-pãrtidá.ria}' ___ _ 

Justificação 

A presente Proposta de Emenda à Constituição tem como 
objetivo precíptlo vedar a atiVidade politico-partidária aos mem
bros do Ministério Público. Ocorre qUé o legislador constituinte de 
1988, apesar de ter inscrito na Carta Magna a regra gerai da proibi
ção do exerCício de atividade politico-partidária aos compOnentes 
do Parquet, permitiu o refúgio- a essa -regril :Porúitelmédío da ex
pressão_" ••. salvo exceções previstas na lei." Portanto, fofaberta a 
porta para que os membros do :M:icistério Público exerçam ativida
de político-partidária, o que contraria a natureza mesma dessa enti
dade. 

A propósito, -registre-se que há um descompasso entre a 
Magistratura e o Ministério Público na Lei Maior de 1988. Com 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1' Os arts. 157 e 180 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal - passam a vigorar c:om as se-
guintes alterações: ~ 

-''Att.l57. -·-··--··-··-··-··----····-··-··-·---

ITI - se a vítima está em serviço de transporte de 
valores ou cargas e (r agente cODbece tal circunstância. 

Art.180. .. ........... __ _; ___ ---·-·----
. . -· - - - . --··-··-··-··-·-··-··---··-··-·--·-·--·-·-

§ 5' Se a coisa é produto de roubo qualificado 
(art. 157, § 2'): 
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. e 
multa." 

Art.. 2° esta Lei enb:a em vigor na data de sua publicação. 
.An. 3° Revogam· se as di5!'0sições ~ co11_trário. 

Justificação 

O registro do número de casos de roubo e receptação de 
cargas tem crescido acentaadamente nos últimos anos. 

Como a legislação é omÍssa, impossibilitando mesmo as au
toridades de agir contra os criminosos. toma-se necessário modifi
car o Código Penal. adaptan~ ãs circunslâncias da sociedade 
modemi. 

Ataalmente existe, por parte até mesmo do crime organiza
do, menor dificuldade em roubar carga do que valores de um ca
minhão que coota com um esquema de segurança reforçado. Vale 
registntr que a maior incidência de cargas roubadas recai nos ~ 
dutos de fácil distribuição e aceitação por parte dos consumidores. 

· O produto desta atividade ilícita é, nonnalniente, colocado no mer
cado pcucas horas após o crime. 

O·aperl"eiçoamento dos arts, !57 e 180 do Código Penal e a 
cooseqüente tipificação clara do delito de roubo e receptação de 
cargas são medidas mgcntes e necessárias.- pois s6 ãssim p :Minis
tério Pt'jblico seria dotado de instrumentos inStituCiOnais eficazes 
-para melbor combater essa criminosa.. 

O projeto, oxa apresentado, encontra-se inserido delllrO da 
~ca do nosso ordenamento juxidico-penal. 

Por estas :mzões, contamos com o apoio dos nossos pares 
para este Projeto de Lei. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994. -Senador Júlio 
Campos. 

Roubo 

LEGISlAÇÃO CitADA 

CÓDJ'GO PENAL 

CAPÍTULO II 
Do Roubo e da Extorsão 

Art. 157. Subtrair coisa móVel alheia, para si ou paxa ou
trem. mediante grave ameaça Qll.:Violência a pessoa, ou depois de 
havê-la, por qualquer meio, :reduzido,à impossibilidade de resis
tência: 

Pena- reclusão, de 4 (quatro) a !O (dez) anos, e nrulta. 
. Vlde art. 1°, Ill, c. da lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 

1989."' •. 
§ 1 o Na mesma pena incotre quem, logo depois de subtr.tida 

a coisa, emprega violência contra a pessoa ou gntvê ameaça; a fun 
de assegurar a impunidade do crim~ ou a detenção da coisa para si 
ou pant. tercell"o. 

. Vide art. 1°, Ill, e, da lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 
1989. 

§ zoA pena aum~nta-se de um terço até metade: 
I - se a violência ou ameaça é exercida Coín etOprego de 

arma; 
n - se bá o concurso de duas ou mais pessoas; 
III- se a vitima está ei:ii Serviço de transpórte de valores e o 

agente conhece tal circunstância. 
§ 3° Se da violência resulta lesão corporal grave.-a pena é 

de reclusão, de 5 (cinco) a !5 (quinze) anos, além da multa; sere
sulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sempre. 
juízo da multa. 
··-··-·-··-·-··-···--··---··-··--···--·---··-----·····-=---! 

Receptação 

CAPÍTULOVll 
Da Receptação 

Art. 180, Adquirir, receber oo ocultar, em proveito pxóprió 
ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou -ilifluiu para ter
ceiro, de boa-fé, a adquiia, receba ou oculte: 

Pena-reclusão,de 1 (um)a4(quatro)anos,emulta. 
• Artigo com redação detemúnada pela lei n° 2505, de 11 

de juubo de 1988 

~Receptação culposa 
. § 1 o Adquirir oo. receber coisa que. por sua natllreza. ou pela 
desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a 
oferece, deve presumir-~ obtida por meio criminoso: 

Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa, ou 
ambas as penas 

§ '1:' A receptação é punível, ainda que desconbecido ou 
isento de pena o autor de crime de que proveio a coisa. -

§ 3° No caso do § 1°, se o criminoso é primário pode o piz; 
tendo em consideração as circo.nstâncias., deixar de aplicar a pena. 
No casodereceptaçãodolosa,cabe o disposto no§ 2°do art.1SS. 

· .. § 3" com redação determinada pela lei n° 2.505, de 11 de 
junho de 1955. 

§ 4° No caso dos bens e instalações do património da 
União, Estado, MunicíPio empresa cim<.-eSSlonária de serviços pú
blicos ou socieda«Je. de economia mista adquirido dolosamente: 

Pena-reclusão, de 1 (um) aS (cinco) anos, e multa. 
. § 4° acrescentado pela Lei n° 5346, de 3 de novembro de 

1967. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'Iilo, DE 1!194 

. Dispõe sobre a realização de plebiscito para a 
criação dos Territórios do Alto Rio Negro e do Alto 
Rlo Negro e do Alto Sotimões. 

O Congresso Nacional decreto: 
/ut. 1° O Tribunal Regioiial Eleitoral do Amazonas, realiza

rá no prazo de 6 (seis) meses, a cootar da data da publicação deste 
Decreto Legislativo, plebiscito llbs Muniõpios de Baroelos, Japu
rá, São Gabriel da Cachoeira e Santa Jzabel do Rio Negro- pm a 
criação do Território Federal do Alto Rio Negro e nos municípios 

- de Amamrá, Atalaia do Norte, Benjamins Constan~ São Paulo de 
Oliveiia, Santo Antônio do Içá. Tabatinga e Tocantins.. destinado à 
criação do Território Federal do Alto Solimões. 

/ut. '1:' O Tribunal Superior EleitOial expedirá no prazo de 2 
~ meses após a publicação deste Decreto, instruções ao Tn"bunal Re· 
gional Eleitor31 do ArDaz_cmas p3ia oxgãnii..ar;i~alizar, apurar. fis
calizar e proclamar o resultado do plebiscito . 

!Ut. 3° No prazo de 2 (dois) meses contados da proclama· 
ção do resultado <jo plebiscito, se fãvoiâvCI à criação dos Territó
rios Federais do Alto Rio Negro e do Alto SOlimões, a Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas procederá. audiência dos seus 
membros sobre a medida, participando os resultados em 3 (três) 
dias úteis, ao Congresso Naciooal para fins do parãgrafo 3° do art. 
18 combinado com o inciso 6°, do art. 4°, da Constimição Federal. 

Parágrafo único. Não efelnada a deliberação pela Assem
bléia Legislativa faltando a comunicação nos pr.lZOSeStabelecidos; 
o Congresso Nacional considerará. atendida a exigência constitu
cional. 

Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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Aii.. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

A Comissão de Estudos Territoriais instituída em I989, de 
acordo com o previsa> no art. 12 e seu § 1 o das DísposiçõeS COns
titucionais Transitórias da Carta Magna de I989, em seu relatório 
número 1 de !,290.:CN, recomendada a redivisão da A mazõrija, e_ 
particularmente do Estado do Amazonas, a partir das seguintes 
premissas: -- - _ 

I - A Amazônia btasileira possui 4.752.981 Km2, repre
sentando 55,8% do Território FederaL Diferencia-se também das 
demais regiões do Brasil pelo número e extensão dos seus Estados. 
As grandes distâncias entre as localidades de uma mesma Unidade 
Fedentl Fegera:tiva, em muitO dificulta o seu desenvolvimento. 

2-"E uma região que vem apreseudo um ritmo acelerado de 
crescimento desordenado e Vem re.cebendo um tratamento único, 
como se possuísse as mesmas camcteristicas. provOCarido uma si
tuação de insdminisfrabilidade por parte dos Governos Estaduais. 

3 - Com 'menores áreaS de jurisdição- os rerursos serão 
maiores para investimentos e aplicação d~ nOvos projetos. 
. 4- A experiência com redivisão do Estado do Mato Gros-
so, resultou em maior desenvolvimento das duas unidades. 

5 - Existência de caracteriSticas peculiares das regiões mais 
distantes das capitais dos Estados Amazônicos. 

6 - A homogeneidade geo-sócio-econô~a- dos espaços 
considexados para divisão, contam com o apoló 11da regionalização 
do espaço amazônico em microrregiões, constante do estudo re
centemente concluído pelo IDGE." As novas unidades tenitoriais 
acompanham as mic:rorregiões definidas. 

7- Preservação de fronteiras desguarnecidas. 
8- A criação do Tenitório Federal do Alto Rio Negro, tem 

como prioridade a segurança da região2 fronteiriça à Colômbia e 
Venezuela, que se encontra desguarnecida. 

* Possui uma área- de 346.302 Km?, imensamente distante 
da capital, Mauaus. 

• Contará com uina população de cerca de 44.598 habitan
tes ablalmente abandonadas pelo dificil acesso e grande distância 
do centro administrativo~ Manaus. que enfrenta sérias dificulda-
des para assistir seu imenso tenit6rio. -

* O Município de Barcelos foi incluído no novo Território 
Federal, não pela distância de Man3us, mas pela -necessidade de 
administração por parte do Governo Federal, de toda a área de 
fronteira. -- --- -

A capital de Tenitório Federal do Alto RiO Negro será o 
Muniélj)io de São Gabriel da Cachoeira, banhado pelo Rio Negro, 
principalmente afluente do Rio Amazonas. -

* Esta região tem sua vocação económiCa C?.lcada na: fruti
culblra, extração do látex para borracha. manejo florestal, pi~cicul
tura, produção de palmito, exportação de peixes ornamentais e- de 
piaçava. Possui ainda uma atividade turística. em franco crescimen-
to, pela beleza de seus rios.. cachoeiras e matas e pelo grande inte-
resse que o turismo ecológico vem apresentado. Possui importan
tíssimas reservas minerais de ni6bió, cassiterita, ouro, granito, etc. 
O artesanato da Região do Alto Rio"Negro é boje o mais Importan
te de todo o Estado do Amazonas. 

* A urgente necessidade de proteção do ecossistema local, 
versus o desenvolvimento da Região; 

9- O Território Federal do Alto Solimões terá uma ãrea de 
130.544 Km2 e uma população de 91.000 habitantes fronteiriços 
em o Perú e Colômbia. As fronteiras desguarnecidas têm trazido 
problemas sérios de contrabaDdo e narcotráfico. 

"'O isolamento da Região pela grande diStância que-a espe-

dual insuficiente. 
A integração deímitiva dos brasileiros desta Região ao Ter

ritório Nacional que, através do desenvolvimento os distanciará 
das influências sócio-culrurals que hoje sofrem dos paises vizinhos. 

"' A vocação econômica da região do Alto Solimões está ba
seada no manejo florestal, no extn.tivismo vegetal, na cultura da 
mandioca e no comércio intenSo na Zona de Livre Comércio de 
Tabatiuga, cidade fronteiriça de Leticia na Colômbia. 

· - • O nome Aho Solimões se justifica pela localização de 
seus municípios;- ãs niargens do Rio Solimões, a partir do local 
onde se toma brasileiro aqté a micrOiregião do Méâi<>Solimões. O 
Rio Solimões é a denominação que recebe o Rio Amazonas antes 
da confluência com o afluente, Rio Negro. 

lO- O Estado do Amazonas, após o desmembr.uneuto dos 
dois Territórios Fedetais, terá uma área de 1.091.108 km2 e mimte
rá 93% da pop.Ilação do antigo Estado. Apesar de ainda ser a 
maior das Unidades Fedetativas btasileiras, pennitirá uma maior 
eficiência da admlnistiação estadual, impedindo o isolameuto e a 

· descaracterização da região.- Senador Áureo Mdlo 

(À Comissão de Constituição, iusriça e- Cida
dania.) 

·- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os projetes seriio 
publicados e remetidos ãs Comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N• 977, DJJ:1994 

Nos termos do art 210 do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria do Ministro 
do Trabalho. Dr. Marcelo PimeuteL poblicado no Suplemento Di
reito e Justiça do J ornai Coneio Br:iziliense de 28 de novembro do 
corrente, sob o tíruJo: ''Contato COietivo de Trabalho". 

Sala das S~ssões, 8 de dezembro do 1994.- Senador Gui
lherme Palmeira. 

REQUERIMENTO N• 978, DE 1994 

Nos termos do arL 210, do Regimento Intemo, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo intirulado O Gatt da 
cultura, de autoria do Embaindor Jerônimo Moscardo, poblicado 
em O Globo, de 16 de novembro de 1994. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994. - Marco MadeL 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - De acordo com o 
art. 210, § 1° do Regíi:n,ento InteiJJ.o, os requerimentOs serão sub-
metidos ao exame da Comissão Diretora. -

SObre a mesa, reQuerimento que s~ lido pelo_Sr. 1° s·ecre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMEN'J'O N-979, DE 1994 

Requeiro, nos termos do artigo 13, pa.nigfafo-1° seja corisi
derada como licença autorizada minha ausência na sessão plenária 
do dia 8/12194, tendo em vista estar proferindo palestra no 
BNDES, juntamente com o Deputado Germano Rigotto, a convite 
do presidente daquela insituição; Dr. Pérsio Atida. 

Sala das Sessões, em 7 de dezembro de 1994. - Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Aprovado o reque
rimento. fica concedida a licença.solicitada. 

Sobre a mesa. reqUerimento que será. lido pelo sr. 1 o Secre-
m da capital, Manaus, tomando a administração do Governo esta- tário. 
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É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 980, DEl994 _ 

Requeiro, nos t=nos do Art- 43, fuciso I do Regimento ln
temo, licença paxa tmtamento de saúde, pelo peóodo de 30 (trinta) 
dias, a partir desta data, conforme Atestado Médico em prorroga
ção à licença concedida pelo Requerimento n• 825/94, aprovado 
em 8 de novembro último. · · · 

Sala das Sessões, 8 de noVembro de 1994.- Senador Ono
freQuinan. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimento 
está devidamente instruido com o atestado médico previsto no arL 
43, I, do RegimeDlo Interno. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores goe o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 

tmo. 

Aprovado. _ 
Aprovado o requerimento, fJCa coneedida a !ieença solicitada. 
So~ a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1• Secre- -

É lida a seguinte 

Em 6 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Tenho a homa de CODl1JD.i.ca:r a Voss.a Exvelência que, nos 

tennos do art. 39, "a", do Regimento Intemo, me ausentarei dos 
trabalhos da Casa, a fim de participar, a convite, das solenidades 
do 300 Aniversário do Parlamento Latino Americano, no Peru. nos 
diits 6 e 7 do corrente. -

Atenciosas saudações- SenaclOI: Jonas Pinheiro. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expedieme lido 

vai à l"blieação. -- -- ·- -

COMPARECEM MAIS OS SRS. SEN/IDORES: 
Albano FI3ll00- A1uízio Bezerra- ADlonio Mariz - Aureo 

Mello - Dirceu Carneiro -;Flaviano Mello - Francisco Rollem
berg- Jonas Pinheiro - Márcio Lacerda- Mareo Maciel- Marlu
cePinto. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Passa-se à 

QJU>EM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se

cretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N' 981, DE 1994 

Senhor Presideme, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Di<4 a fn:i:t de que a matéria constante 
do itemn°36 seja sUbmetidaaoPJenárioem l 0 lugar. 

Sala das Sessões, em 8 dezembro de 1994. - Mauro Bene
vides. 

REQUERIMENTO N" 9Sz, DE 1994 

Senhor Presideme, 
Nos tennos do art. 175. alínea d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia. a fm d~ que as matérias cons
tantes do item n• 50, 53, 48, 51, 30, 41, 42. 44, 45, 47, 52, 32, 29, 
43. 55, 56, 57, 46, 28 sejam submetidas ao Plenãrio nesta ordem, 
antes do item. 

Sala das Sessões, em 8 dezembro de 1994.- Jaques Silva. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Seriio feitas as in

versões solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Item 36: 

MENSAGEM N• 369, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento IDlerno) 

Mensagem n• 369, de 1994 (n• 1.088194 na otigem), que.,_ 
licita autorização do Senado Federal, paxa que seja autoriza9a a 
contra:taÇão de operação de crédito ex temo, no valor equivalente a 
até qualroceDios mllbões de dólares, de principal, a ser celebrada 
entre o Banco do Nordeste do Brasil SI A e o Banco Inten6:nerica
no de Deseovolvimeoto- BID, destinada a finao~
te, o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste.do BiaSil- Prodetur. 

(Dependeodo de parecer da Comissão de Assuntos Econô-
m=) . 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Intemo, desigoo o 
nobre Senador Mauro Benevides para proferir parecer sobte a ma
téria., eni substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pant emitir 
parecer) - Sr. Presideme, Sr's e Srs. Senadores, o Senhor Presi
dente da República, nos termos do disposto no art. 52, inciso V. da 
Constituição Federal, e por intermédio da Mensagem n• 369. de 
1994. (Mensagem n• 1.088, de 30 de novembro de 1994, na ori
gem), encaminha à aprovação do Senado Federal, proposta de con
trat.ação de operação de crédito ex temo entre o Banco do Nordeste 
do Brasil S..A. e o Banco Interamericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$ 400,000,000.00_ (quatrocentos mllbões de 
dólares norte-aiD.eficãnos), cujos recursOs serão destinados a fman
ciar. parcialmente~ o ''Programa de Ação para o Desenvolvimento 
do Turismo no Nordeste do Brasil- PRODE1UR", com ·as se
guintes caract.eiísticas: 

-- a) devedor: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 
b) garantidor: República Federativa do Brasil 
c) valor pretendido: US$ 400,000,000.00 (quatrocentos 

milhões de dólares norte-americanos. 
d) juros: a taxa de juros serã determinada pelo custo dos 

empréstimoS qualificados para o semestre anterior, acn:scida de 
uma margem razoável, expressa em termos de percentagem anual, 
que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política 

:.de taxa de juros. _ 
e) comissão de CÔmpromiSsli: (0,75 % (setenta e cinco 

centésimos por cento) ao ano, sobre o montante não desenióolsa
do, contada a partir de 60 (sesseDla) dias após a data de assinatura 
do contrato e exigida semestralmente. 

• f) condições de pagamento: 
- do prinçipal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo 

mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais e, tanto 
quanto possível, iguais, a primeiia das qUais a- ser paga 6 (seis) 
meses contados da data prevista paxa o desembolso fmal dos recur
sos e a última aos 25 (Vinte e cinco) anos da data do contrato. 

- dos juros: semestralmente vencidos, começando aos seis 
meses da data do contrato. 

- da comissão de compromisso: semestralmente, nas mes
mas datas estipuladas para o pagamento dos juros. 
- Os autos do presente prOcesso encontram-se instruídos cori:J. 

a documentação exigida pela Resolução n• 17, de 1992, do Senado 
Federnl, notadameDle os pareceres favoxáveis da Secretaria do Te
souro Nacional (Parecer STN/COREF/DIREF n• 308, ele 
28.11.94) e da Procuradoria ()era! da Fazeoda Nacional (Parecer 
PGFN/COF n• !341194, de 30.11.94), atestando a legalidade e eo
quadramento da operação ora analisada nos preceitos vigentes. 

É o relal6rio. 
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II-Voto do Relator 
Compete efetivameritC a Cste Senado Federal, nos te:anos do 

art.. 52, incisos V-e VIIT. da Constituição Federal, a autorização de 
operações de natureza fmanceira de interesse da União, dos Esta
dos, do DistritO Fedeial e dos Municípios, beBi comO a concessão 
de aval pela União, como nÕ caso da operaÇão ora relatada. 

Em face da relevância da destinação dos recmsos a serem 
obtidos com a operação de crédito em questão e coilsiderando que 
foram cumpridas as exigências legais pertinentes à matéria, mani
festo-me, assim. favOiaVelmente a que se autorize o Banco do 
Nordeste do Bxasil S.A. a realizar a operação de crédito pretendi· 
da, na forma do seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• lOS, DE 1994 

Concede, ao Banco do Nordeste do Brasil s.A., 
autoriZação para cOD.tratação de operaçãO de crédito 
externo entre aquele Banco e o Banco Interamerica
no de Desenvolvimento - -BJD, no valor de 
US$ 400,000,000.00 (quatrocentos milh~ de dólares 
norte..americanos), com garantia da República Fede
rativa do Brasil, cujos recursos serão destinados a fi
nanciar, parcialmente, o "Programa de Ação para o 
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil -
PRODETUR". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Conçeder, ao Banco do N~ do Brasil S.A ... au

torização- ·para contrataÇao âe opexaÇãõ -de crédito extem.o entre 
aquele Banco e o Banco lnlenunericano de Desenvolvimento -
BID, no valor de US$ 400,000,000.00 (quatrocentos milhões de 
dólares norte-americanos), com garantia da República Federativa 
do Btasil, cujos recursos serão dest.fuados a fmanciar, paicialmen
te, o "Programa de Ação para o- Desenvolvimento do Turismo no 
Noroeste do Bzasil- PRODETUR", comas seguintes caru:terlsticas: 

a) àeyedor: Ba.iloo dO Nordeste do Brasil S.A. 
b) garantidor: República Federativa do Bxasil 
c) valor pretendido: I:JS$ 400.000.000,00 (quatrocentos 

· milhões de dólareS norte-americanos. · 
d) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo dos 

empréstimos qualificados paxa o semestre anterior, acrescida de 
uma margem razoável expressa em termos de percentagem anual, 
que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política 
de taxa de jures. 

e) c~missão de compromisso: 0,75 % (setenta e cinco cen
tésimos por cento) ao ano, sobre o montante não desembolsado, 
C;-J::rtarla a partir de 60 (sessenta) dias após a data de assinatura do 
contrato e exigida Se.I:Qestialmente. 

f) cc~dições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amoriizado pelo 

mutuário inediante o pagamento de prestações semestrais e, tanto 
qu~to possível, iguais, a primeirn das quais a ser paga 6 (seis) 
meses contados da data prevista para o desembolso final dos recur
sos e a lJltima aos 25 (vinte e cinco) ariõúla data do contrato. 

- dos juros: ·semestralmente vencidps, começando aos seis 
meses da ciaia do contrato. -

- da comissão de compromisso: semestralmente, nas mes
mas datas estipuladas para o pagamento dos juros. 

Art. 2° A cO:ntratação da operação-de Ciédito a que se refere 
o art. 2° deverá efetivar-se no prazo-máXimo de 270 (duzentos e 
setenta) dias contados da data da publicação desta Resolução. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O parecer é·favoráVei, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- O pareoer conclui 

pela apresentação do Projeto de Resolução n• 105194. que conoede 
ao Banco do Nordeste do Bxasil autorizaçãf.? pm:a contratação de 
operações de crédito extemo entre aquele Banco e o Banco Imex:a
mericano de Desenvolvimento- BID~ no valor de 400 milhões de 
dólares Jl<XIe.americanos, com garantia da República Feder.lliva 
do Brasil, cujos recotsos serão destinados a financiar parcialmente 
o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Torismo no Nor
deste do Brasil- PRODETIJR. 

Completada a fase de instrução, passa-se ã discussão do 
projeto em turno único. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Tem V .Ex" a pala-
vra para discutir. · 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senadores. é da 
maior importância para o Brasil este projeto. Às vezes. departa
mentalizam.os o Brasil aqui ao votarmos qualquer matéria, 
quando. por dever de oficio, temos que verificar qualquer Esta
do da Federação e fazermos a-avaliação de: seus débitos e crédi
tos, principalmente para avaliar sua situação contábil com o Te
souro Nacional. 

No entanto, neste instante, gostaria de dizer que esse em
préstimo não favorece o Nordeste, mas o Brasil, porque a voca
ção daquelas praias nordestinas, com suas Qelezas, não são pa.
trimônio só do Nordeste, mas nacional. Por isso vejo, como ho
mem do Sul, com os melhores olhos, com minha aprovação en
tusiasmada, esse empréstimo, para que se possa desenvolver o 
turismo no Brasil. 

Veja, Sr. Presidente, as praias que temos no Nordeste, se 
por um lado falta chuva para a agricultura, beneficia, por ootro, a
freqüência dos turistas de todo o mundo, o ano inteiro. 

Têm meus aplausos e entusiasmo, principalmente porque 
esses recursos vão para o Banco do Nordeste, que hoje é muito 
bem dirigido pelo Presidente João Melo. que. tenho certeza, conti
DUará com uma díretoria atnante. verificando, sem dúvida nenhu
ma, os maiores interesses daquela região. 

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não havendo 

quem peça a palavra. enceno a discussão. 
· Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pem:l3D.e<:er sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Dii:étoia para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE. (Nabor Jdnlcir) - Sobre a mesa. pa· 

recer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria. 

É lido o seguinte 

PARECER N• 267 DE 1994 
Da Comissão Diretora 

Redação final do Projeto de Resolução n• 105, 
de1994. 

A Comissão Diretoia apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resoluçãon• 105, de 1994, que antoriza a República Federativa 
do Brasil a contnttar operação de ~to extemo_no valor equiva
leiite a até US$ 400,000,000.00 (quatrocen!OS milhões de dólares 
norte-americanos), de prin~ a ser celebrada entre o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. e o Banco lnteiamericano de Desenvolvi
mento - BID, destinada a fmanciar, parcialmente, o Programa de 
Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Bxasil
Prodetur. 
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Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1994. -
Le>y Dias, Presidente -Nabo r Júnior, RelaiOr- Lucldio Portel-
la- Carlos Patrocínio. · · 

ANEXO AO PARECERN°267, DE 1994 

Redação final do Projeto de Resolução n• 105, 
de1994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presiden
te, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promul
go a seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1994 

Autoriza o Banco do Nordeste do B=il S.A., a 
contratar operação de crédito externo com o Banco Inte
rameriCàno de Desenvolvimento- BID, no valor de US$ 
400,000,000.00, com garantia da República Federativa 
do Brasil, cujos recmsos serão destinados a ímanciar, 
parci.aimeote, o Programa de Ação para o Desenvolvi
mento do Turismo no Nordeste do Brasil- PRODETUR. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Banco--do Nordeste do Brasil SA., autorizado a 

ccmtratar operação de crédito ex temo com o Banco Interamericano 
de Desenvo1vimenl0 - BID, no valor de JS$ 400,000,000,000. 
(quatrocentos milhões de dólares norte-americanos), com garantia 
da República Federativa do Brasil, cujos recursos seriio destinados 
a fmanciar, pa.teialmente, o Progra:ma de Ação pam o Desenvolvi
mento do Turismo no Nordeste do Brasil - Prodelnr, com as se
guintes caracterlsticas: 

a) devedor: Banco do Nordeste do Brasil S.A.: 
b) garantidor: República Federativa do Brasil: 
c) valnrprétendido: US$ 400,000,000.00; 
d) juros: a taxa de juros serã determinada pelo cusiO dos 

eiDipl'éstimos qualificados para o. semestre anterior, acrescida de 
uma margem razoável, expressa em temos de percentagem anual. 
que o BID eStabelecerá perioditameDle de acordo com sua politica 
de taxa de juros; 

e) comissão de compromisso: 0,75% a.a... sobre o montan
te não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data 
de assinatura do cont.xato e exigida semestralmente; 

f) condições de pagamento: 
- do principal: o empréstimo deverá ser amortizado pelo 

mutuário mediante o pagamento de prestações semestrais e, tanto 
quanto possível, iguais, a primeira das quais a ser paga após seis 
meses, contados da data prevista para o desembolso final dos re
cttrsós, e a última aos vinie e cinco anos da data do contrato; 

- dos juros: semestralmente vencidos, começando aos seís 
meses da data do contrato; 

- da comissão de compromisso: semestralmente, nas mes
ma:; delaS estipuladas para o pagameniO dos juros. 

Art. 3• A an~ção conCedida por esta Resolução deverã 
ser exercida no prazo de duzentos e sententa dias, contados da data 
de sua publicação. ' 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em discussão a re· 
dação ímal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão~ 
Em votação~ --
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
A matéria vai ã promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 50 

PROJETO DE LEI DO SENADO N°72, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 91, § 3°, do Re.gimeDlo Interno) 

Discussão, em turno único, do PrOjeto de Lei do 
Senado n• 72, de 1994, de aniOria do Senador Alfredo 
Campos; que acrescenta parágrafo ao art. 110-da Lei n° 
8.443, de 16 de julho de 1g92- Lei Orgânica do Tribu
nal de Contas da União, e altera a redação do inciso IV 
do mesmo artigo, tendo 

Pareceres da Comissão" de Constituição, Justiça 
e Cidadania, sob n°s 

-224, de 1994, favorável-ao Projeto na forma do 
substitutivo que oferece; e -

-.U.1, de 1994, favorável à Emeilda de Plenário. 
(substitutivo) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -.Em discussão o 
Projeto, o Substitutivo da CCJ e o substitutivo de plenário, em tnr
noúnico. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
--- Em votação o substinnivo de plenário, que tem preferência 

regimentaL 
O,s Srs. Senadores que o aprovam queiram-permanecer sen

tados. (Pausa.) 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem para declarar voiO. 
O SR. PRESIDEN1E (NaborJunior)- Tem apalavra V.Ex'. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para decla· 

raçãO de voto.)- Solicito conste meu votO pela abstenção. 
O SR. PRESIDEN1E (Nabor Junior)- Sérá feito o registro. 
Aprovado o substioJtivo de plenário, ficam prejudicados o 

Projeto e o substimtivo da CCJ. 
A matéria vai à Comissão Diretora, a ftm de redigir o venci

do para o tumo suplementar. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 53 

·PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 248, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dii nos-termos do 

art. 172, I, do RegimeniO Interno) 

N" 4.332, d~ 1993,;;. Casa de origem. que regu
lamenta o § 3° do art. 8° do AIO das Disposições Consti· 
tucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de na
tureza econômica. 

(Dependendo de parecer da Comissão de AssunM 
tos Econômicos.) 

Nos termos do art. 140, designo o nobre Senador Gilberto 
Miranda para proferir parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara D.0 

248. de 1993. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM Para profe

rir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. 
Senadores, trata-se de proposição de aniOria dos Deputados Rober
to Freire - este na condição de Líder do Governo - e Sidney de 
Miguel, que tem por escopo regulamentar a nonna contida no § 3° 
do art. 8° do Ato das Disposições Constitticionais Transitórias, que 
assegu:ra a concessão de reparação de natureza económica ã.os cí
dadãos que foram infpedidos de exeteer, na vida civil, atividade 
profissional, em face de Portarias expedidas pelo Ministério da 
Aeronáuticà. - - --- --- -- --

2. Na realidade, trata-se de reapresentação da matéria, pois 
já fora ela objeiO do Projeto de Leio• 3.592189 que, aprovado na 
Câmara dos Deputados, foi encaminhado à revisão do Senado Fe-

-·- -· -··---- ... ------
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deral. onde, sob o n° 180189, mereceu aprovação no primeiro se-
mestre de 1993. -

3. EncamiDhado à sanção presidencial, nos teimoS do artigo 
66 da Lei Maior, houve por bem o Sellhor Presidente da República 
vetá-lo integralmente. 

Com o flDl de bem '!sclarecer os membro desta Comissão 
sobre a proposição ora apreciada. passó a tecei ãs seguintes consi
derações sobre a matéria em discussão. 

4. O texto do § 3° do art. 8° do ADCT a ser regulamentado 
pelo Projeto em exame"é o seguinte: 

"§ 3° Aos cidadãos que foram i.mped.idos de exercer, na vida 
civil, atividade profiSsional específica, em decorrência das Porta
rias Reservadas do Ministério da Aeronáutica n• S-50-GMS, de 19 
de jullho de 1964. e n• S-285-GMS será concedida reparação de 
natureza econômica, na fonna que dispuser lei de iniciativa -do 
Congresso NacioD.a.l e a entrar em vigor no prazo de doze meses a 
contar da promulgação da Constimição". 

A exegese do dispositivo em comento comporta-o segUinte 
desmembramento do. preceito, a saber: 

1- o direito à reparação de natureza econômica será devi
do aos cidadãos atingidos Pelas Portarias Resenradas do Minis
tério da Aeronáutica n•s. S-50-GMS, de 19 de junho de 1964 e 
S-285-GMS; 

. 2- a reparação ecouômica será disciplinada por lei ordinária 
de iniciatiVa do Congresso Nacional; 

3- o prazo para a entrada em vigor da mencionada. lei será 
de 12 meses contados da promulgação da Constimiçãc Federal 
(05.10.88); -- - - - -

4- em face da i.nadimplência do item 3, ingressaxam os inte
ressado, protegidos pela regra constitucional em questão, com 
mandados de injunçió~penmte ·o Colendo Supremo Tnbunal Fede
ral, tendo o primeiro deles recebido o n° 283, julgado em 20 de 
março-de 1991, cuja síntese tia decisão acha-se contida no Voto do 
Ministro Sepúlveda Pertence, relator, verbis: 

"Para isso, acolho solução alvitrada, nos seguintes termos: 
a) assino o prawde 45 ~as. maisquinzê para·a

7

sariÇáo pre.;-
sidencial, a fim de que se ultime o processo legislativo da lei recla-
mada pelo art. 8•. § 3•, ADCI"; . • . 

b) ultrapassado Q prazo acima, sem que esteja promulgada a 
lei, reconheço ao impetrante a: faculdade _de obter, contra a União, 
pela via processual adequada, sentença líquida de condena):ão à re
p=çãc constitucional devidã;"j)eias petdas e dauos que se amtrem; 

c) declaro que, prolatada a condenação, a superveniência de 
lei nãá prejüdicará a Coisa jUlgada que, entretanto, não impedirá o 
i.mpetrante de obter os benefícios da lei posterior, nos- pontos em 
qt!e Jhe for maiS favorável". 
'' · ·5- no mesmo ano de 1991, em 22 de novembro, o Plenário 

da Suprema Corte, adotand_o o voto_do eminente Ministro <:elso de 
Mello, quanto ao mérito do Mandado de Injunção n° 284, assim 
decidiu: 

"Mandado de injunção. Namreza jurídica. Função proces
sual. ADCT, art. 8°, § 3° (portarias reservadas do-Ministério da 
Aeronáutica) - A questão do sigilo. Mora inconstitucional do Po
der Legislativo. Exclusão da União Feder.;t da relação processuaL 
ilegitimidade passiva ad causam. Writ deferido. 

O caráter essencialmente mandamental da ação injtmcional 
- consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribu
nal Federal - impõe que se defma, como passivamente legitiniado 
ad causam. na relaçãc processual instaurada, o 6rgão público ina-. 
dimplente. em situação de inéicia fucoristiiuciónal? ao qual é impu
tável a omissão casualmente inviabíliza.dora do exercício de direi~ 
to, Hberdade e prerrogativa de índole constitucional. 

No cas_o. ex vi do § 3° do art. 8° ao Ato das DisposiÇões 

Constitucionais Transit6rias, a inatividade incOnstitucioDal é so
mente atnDuída ao Congresso Nacional~ ã cuja iniciativa se reser
vou, com exclusividade, o pcder de instaurar-o processo legislati~ 
vo reclamado pela norma constitucional transit6ria. 

Alguns do!; .lDllitos abusos comeUdos pelo regime de exce
ção instituído no Brasil em 1964 traduzimm-se, dentre vários atos 
de arbítrio puro que o caracterizara. na concepção e formulação 
teórica de um sistema ctaraniente inconviVente com a prática das 
liberdaães públicas. Esse sistema. fortemente estimulado pelo "pe
rigoso fascínio do absoluto" (Pe. Joseph Combl~ "A Ideologia da 
Segurança NacionaL O Poder Militar na América Latina", pág. 
225, 3• ed., 1980, tia4,. de A. Veiga Fialho. Civilização Brasilei
xa), ao privilegiar e cultuar o sigilo. tr:ansfonn3,jldo-o em "praxis11 

governamental institucionalizada, frontalmente ofendeu o princí
pio democrático, pOis co:D.sóante adverte Norberto Bobbio. em Ii
çãc magistxal sobre o tema C'O Fumro da Democracia". 1986. Paz 
e Terra), não há, nos modelos polítiCos- que consagram a democra-
cia. espaço possível reservado ao mistério. -

Q_ novo estatuto pó lítico _brasileiro que rejeita o poder que 
oculta e não tolera o poder que se oculta - consagrou a publicida
de dos atos e das atividades estatais como valor constitucional
mente assegurado, disciplinando-o com expressa ressalva para as 
situações de interesse plblico, entre os direitos e ganmt.ias funda
mentais. 

A Carta Federal, ao proclamar os direítos e deVeres indivi
duais e coletivos (art. SO). enunciou preceítos básicos, cuja com
preensão é essencial.à caracterização--da ordem democrática cOmo 
um regime de poder visível, ou, na lição expressiva de Bobbio, 
com 'Um modelo ideal do govemopúblico em público". 

O novo writ constitucional, consagrado pelo art. 5°, LXXL 
da Carta Federal, Dão se destina a constituir direito novo, nem a~ 
ensejar ao Poder _J:u~~o o _anômaiO desempenho ~ fu~_çOes 
nonnativas que llie sãO iilStitucioriãl.m.ente estranhas. O mandado 
de injunção não -é o sucedâneo ~tucional das funções IX?_lítico-

-jurldicas atribuídas órgãos estatais inadimplentes. A própria ex
cepcionalidade desse novo instrumento jurídico impõe no Judiciá
rio o-dever de estrita observância do princípio tonstitilcional da di
visão funcional do Poder. 

RecoDhecido o estado de mora inconstitucional do Congres
so Nacional - único destinatáriO do comando para satisfazer, no 
caso, a prestação legislativa "reclamàãá :... e- conSideraitdo que. em
bora previamente cientificado no Mandado de Injunção n° 283, rei. 
Min. Sepúlveda Pertence, absteve-se de adimplir a obrigação que 
lhe foi constítucioiialmente imposta, toma-se prescindível nova 
comuniçação à instituição parlamentar, assegurando-se aos impe
trantes, desde logo, a p:>Ssibilidade de ajuizarem, imediatamente, 
nos termos do direito comum ou ordinário, a açã.o de reparação de 
nattrreza econômica institUída em seu favor pelo preceito transitório". 

("m RTI. vol. 139,págs. 712/13). 
6- Mais recentemente, ou seja, em 5 de agosto_de_l993, 

novcnnandado de injunção foi objeto de apreciação por parte do 
Supremo Tnõunal Federal, tendo mais uma vez prevalecido o voto 
do eminente Ministro Celso de Mello que. ao lavrar o acórrlão do 
Mandado de ln junção D0 384, encimou-o com a seguinte ementa: 

"MANDADO DE INJUNÇÃO - PORTARIAS 
RESERVADAS DO MINISTÉRIO DA AERONÁUTI
CA- ADCT/88. ART. s•. § 3°- REGIME DEMOCRÁ-.
TICO E SIGILO ESTATAL- INADIMPLEMENTO 
DA PRESTAÇÃO LEGISLATIVA- PERSISTÊNCIA 
DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO-NACIO
NAL- DESNECESSIDADE DE NOVA COMUNICA
ÇÃO À INS1ITUIÇÃO PARLAMENTAR- POSSIBI-
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LIDA.DE DO .AJUJZA.MENTO !MEDIA. TO DE A.ÇÃO mito a reparação i percepção" de inde~o igUal a reii!llileração 
DE REPA.RA.ÇÃO, COM FUNDAMENTO NO DIREI- paga àqueles que atuam na especialização que possuía, considera-
TO COMUM- WRIT CONCEDID0.' 1 dos os anos transcorridos a parti:tdo momento'tm. que ficou impe

Com a persistência do estado de mora do Congresso Nacio
nal, que, não obstante cientiftcado pelo STF. deixou de adimplir a 
obrigação de legislar que lhe foi imposta pelo art •. 8", § 3°, do 
ADCT/88~ reconhece-se, desde logo, aos beneficiários dessa nor
ma transitória a possibilidade de ajuizaréili. cqni finidá~tõ-IlO 
direito comum, a pertinente açãó de reparação eóoD.ôiuicã ". (m 
DJ, seção 1, de 22.04.94). -

A. pesquisa da jurispmdêncía do Supremo Tn'bunal Federal 
assume papel decisivo. Refli'Ó-me a acórdãos prolatados em man
dados de injunção, em face da notória omissão do Congresso Na
cional, em regulamentar o§ 3°do art. 8° d~A.D.C.T.: 

MI n• 283-DF, relator o Min. SEPULVEDA PERTENCE, 
Pleno, por maioria de votos, a 20.3.91, in R.T J. 1351882. 

- com o deferimento da ordem, pretendeu _o impetr.mte as
segurar, além da aposentadoria. a indenizaçã.o dos danos materiais -
e morais sofridos. 

Voto vencido do Min. CA.RLOS VELLOSO: 
''Também aqui, Senhor Presidente, devo fiXar a norma que, 

em concreto, tomará viável o exerci cio do" direito cõ:iJ.Cedt.OO-pelo § 
3• do art. godo A.DCT à CF/88. Faço'<>. Senhor Presidente, inspi
rando-me no projeto de lei que, com o propósito de regulamentar a 
norma constitucional, está em andamento nc> Congresso Nacional: 

dido de exercer a profissão para a qual estava habilitado.:" (m 
R.TJ.139nl7). • 

-voto vencido do Min. U...MAR GAL VÃO: ''Assim. co!tsi~ 
derando que o dano alegado pelos impettantes consiste em h<rve
rem sido impossibilitados de trabalhar como pilotos, durante o 
tempo em qu~ permaneceram afastados da vida militar; e tendo em 
vista as naturais dificuldades que se opõem a uma justa apuração 
de seu valor, tanto mais quando se sabe qlie se trata ãe atividade 
sujeita a rigorosas condições de saúde, já insuscetíveiS de avalia
ção, em face do longo tem?' deconido, o meu voto é no sentido 

- de que a indenização, no caso em tela. se faça à fqrfait.., a exemplo 
do que ocorre, de ordinário, relativamente ao dano moral, toman
do--se por base a remuneração que caberia aos impetrantes, como 
integrantes da Força A.érea, no pexfodo excogitado, inde-
pendentemente de ruem suas famílias sido _eventu_almente benefi
ciadas por pensão militar. Haverã9 de ser consideradas ~ promo

_ções a que teriam feito jus, devendo_ as parcelas apuradas serem 
-"corrigidas pelos índices oficiais medidores da inflação. acrescenta-

dos juros de mora de 12% ao ano." (m R.T J. 139n23). 

HSezá pago ao impetrante o maior salário pago a pilotO na aviação
comercial brasileira, salário esse que será informado pelo si:ridicato 
da categoria, multiplicado pelo número de meses em que o impe
trante ficou impedido de exercer a sua função de aviador, fazendo 
jus o impetrante, ademais. ·a habilitar-se à aposentadoria especial 
paga pela União por interm~dio da -Ij:evidência Social, vedada a 
acumulação de aposentadoria. 

-A corrente majoritária reiterOO.- o decidido no caso..rom.an
do: "-· enquanto o Congresso riãci"IegiSlar arespeito --e Dão há 
mais cjue dar-llie riovo pr.azo. pOis a e1e já fOi dado prazo em pre
çedente, e praz~.~sse_ que se escoou sem a feitura da lei-, os legiti
mados ativos neste processo iêm o dirCltO de pleitear, em aÇão or.:-
dinária~ perante o juíZo competente, indenização nos termos do di
reito coillllm, que é o civil, inR.T J. 139n32)." 

· MI n'384-<F- RJ, relator para oaciirdãoo Min. CELSO DE 

É pedido, também. indenizaÇão por dãnos morais. Entendo 
que esse tipO de indenização não está previsto no § 3° do art. 8° do 
A.DCT à CF/88. Ela poderá ser buscada, entretanto, mediante ação 
autônoma e com base nos princípios da responsabilidade civil. No 
ponto. pois. julgo improcedente a ação". (in R.T J. 135/897 -8). 

- A douta maioria. conmdo, reconh~~.lo impetrante, em 
perdurando a omissão congressual, o direito de _pleitear judicial
mente a indenização de direito.comum, na sua maior exten.sâó pos
síveL e, portanto, independentemente de restrições que a regula· 
mentação do preceito constituciorial, se feita; poderia determinar." 

MI D0 284-3 - DF, relator para o acórdão o Min, CELSO 
DE MEL LO, Pleno, por maiori:::c de votos, a 22.11.91. in R.T J. 
1391712. 

"- os 29 impetiantes "Asseguram que na maior parte dos 
casos ficaram cerCa de quinze anos sem possibilidade de Voar ou 
de exercer funçõeS inerentes a esta especialização, asseverando, 

. ainQa. a necessidade de serem projetadas as balizas da remunera
ção de um piloto de aeronave Boeing pelos meses e anos em que o 
oficio deixou de ser exercido em razão do ato proibitório. Repor
tam-se, por ú.ltimõ, à matéria referente à seguridade social, isto vi
sando à percepção do que rotulam como pensão." 

- voto vencido do Min. MARCO AURÉUO: Quanto aos 
demais, acollio o pedido formulado para, em relação aos aviado-
res. delimitar a reparação de natureza econômica contemplada no 
§ 3° do artigO 8°_do Ato das Disposições Consi.iniCioDaiS: Transitó
rias, considerando o que é pago a comandante de Boeing- aerona· 
ve padrão- e os anos em que estiveram impedidos -de- amar profis
sionalmente. observando-se como limite a idade· prevista nas nor
mas pertinentes. 

Em relação ao autor de nome Adão da Silva Silveira, deli-

MELLO. Pleno, por maioria de votos. a 5.8.93, in Ementáiió no 
1.741-l,lls. 91 e segts. 

''-julgado na confonnidade dos precedentes. 
- no mesmo sentido, o acórdãO lançado ri() Ml n6 -355-6 -~

DF.Pleno. a 7.10.94." -
MI n• 447-1- DF. relator o Min. MOREIRA. ALVES, Ple

no, por maioria de votos, a 5.5.94, Iõ Ementário no 1.751-1, :fls. 38 
e segts. 

''- pedido dedUzido pelos impetrantes - "Que esta Corte de 
J~tiça fo~_ule a_ ''norma reguladorn" que falta, e apliqUe::a ao caso 
coD.creto, assegurando,_ assim, -nos esHitoS limites desta,- ô exercí
cio do direito dos impetrantes em receberem da União Federal o 
valor equivalente a 1.500 salários-mínimos vigentes à época do_ 
pagamento." (!Is. 41). 

- também decidido na linha dos precedentes: " .. .asseguran
do, comô salientado acima; ·aos impetrantes, ctesde logo, e imie· 
pendentemente de nova comutiicação ao CongresSo Nacional do 
estado de mora em que_ se encontra, a possibilidade de ajuizarem, 
com base no direitO COmum. ação de perdas e danos para se ressar
cirem dcu:>rejuízo que hajam sofrido." (do voto do Min. MOREI· 
RA AL VE~;.-tli. 44/5). -

Do acompanhamento das passagens capitais da jurisprudên
cia do Pretório Excelso tem-se, com clareza, aqueles pontos que 
devem nortear o esrudo do Projeto de Lei da Câmara n° 248, de 
1993. . . -

Percebe~Se, de Pronto, -que a -proposição em causa procura 
consagrar uma das pretensões aduzidas perante o Supremo Tribu
nal Federal, precisamente aquela asolhida pelos Miriisttos--CAR
LOS VELLOSQ __ e MA.RCO A-URELIO. apenas desprezada pela 
maioria por razões de ordem técnico-processual (alcance do m.an· 
dato de injunção)." 

Spb o priSma estritamente jurídico, a suà adoção, como ou
tra das cogitadas, não suscitou maiores questionainentos; ademais. 
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convém ressaltar que limitadíssimo se apresenta o campo de op. 
ção. o que, certamente, tem-coiitnDuido pa:r.i prolongar a inãÇão do 
Congresso Nacional. · · 

7- Como se percebe dos trechos das decisões do Pretório 
Excelso ora transcritas, a mora do Congresso-Nacional ficou reco
nhecida e permanece até hoje, de certa foxma ·não twiis por Sua ex
clusiva inoperância, mas agom, a partir de 25 de}Wiho de 1993, 
data em que foi p11blicadá a· Mensagem n• 349; 'repartindo-a com o 
Senhor Presidente da Repóblica que, adotando' como razões de de
cidir aquelas aduzidas pelo Consultor Jurfdico ·\]o Ministério da 
Aeronáutica. reSolveu vetar integralmente o Projeto de Lei n° 180, 
de 1989 (n• 3.592189 na Câmara dos DepUtados). 

8-Os motivos que levaram o Chefe d_ó·Põder Executivo a 
vetar o Projeto, cujo (eor é idêntico ao que ora~~· ·aprecia. :Põ4em 
ser assim sintetizados: · • .. 

1- a apo~oria prevista no art. 6° do ~jeto de Lei n° 
3.592-A. de 1989 seria ÍllcoD:Stitucional.; porque jâ'prevista no ca
put do art. 8° do ADCT e no seu § 3°, além de áfroiltar o art. -201 
do texto pennanente; . 

2- a ficção criada pelo Projeto, segundo a qual todos os be
neficiáriOs, independentemente da quaisquer circili:lstâricias teriam 
nas suas vidas profiSsionais alcançado ao maior' sfutus possfvel ( os 
aviadores chegado a comandante de Boeing 737· e Os demais aero
nautas ao topo de suas categorias), por sua ii:relâlidade c ilogicida
dé não poderia ser adotada pela lei, pols- O·§ 3° êm _questão não 
pode ser inteipretado dissociadamente do capút do art. 8• do 
ADCr·· ,. 

3- a jurisprudência do STF tem se ori~là'tlo no setitido_ de 
assegurar, apenas, as promoções que teriam direitO os beneficiá
riOs da anistia prevista no dispositivo ·supraciiádm Dão contempla
do as promoções possíveis~ oU sejà, a:s eiDbasa:&lC em cntérids de 
merecimento: -

4- a proposição estinia privilegiando ·aqueles alcançados 
pelas Portarias Reservadas, em deirimentó 'dos denWs servidores 
civis e militares punidos com base-na legislação revolucionãria: 

5- ao estabelecer a indenização correspohdente- ao paga
mento de um salário mUltipliCado pelo número 'dé meses entre a 
aplicação da sanção (1964 e 1966) e a cessaçã~ do impedimento 
(1979), o Projeto esbarrou no disposto do§ 1° do mesxno artigo so. 
que veda a relllll.D.eração de qualquer espécie em ·caiá ter retroativo; 

· · 6- outra afronta ao texto constitucional es'tària consubstan
ciada. na isenção tnOutáriajXêvista. em face do·qt):e'dispõe o inciSO 
I!, do artigo 150daLei Maior: , .. · 

7- a proposição iria de encontro, ainda. aó disposto no arL 

8°, I da parte permanente da Constituição, que veda a interferência 
e a intervenção do Poder Público na organização·slndical, ao atri
bUiÍ"valor de docuniento público e fé de oficio a documento forne
cido por sindicato. 

Estas, em resumo as rnzões expostas pela-Mensagem presi-
dencial ·que detemrinaram o_ veto aposto ao Projeto originário que 
regulamenta a matéria. -

9- Resumindo, é mister salientar os seguinttS tópicos: 
- o preceitq transitório oUtorgou direitO Subjetivo Constitu

cional con~ a· União (sujeito ~ssivo) à reparação de natureza 
econõmica. · · 

- para viabilizar o seu exercício, cometeu ao legislador or
dinário a edição de lei integradora, necessária à estipulação das 
modalidades e dos critérios de liquidação da reparação co~tituc~o
nalmente devida. · 

- ao declarar que há direito, na forma da lei, à indenização 
excepcional, aí desponta a sua cáracteóstica - como norma de efi
cácia limitada, dependente de regulamentação por paite do Con
gresso Nacional (o único destinatário do c_omando constituc!onal 

para satisfazer a prestação legislativa). 
--em oulr.ls palil.vras, cuida-se de obrigaçã:o pecuniári&-da 

União Federal - a de pagar a reparação: A Constituição af'mnou o . 
direito dos beneficiários da norma. mas a Sua liquidação fica clara
mente deferida aos parâmetros da lei ordinária. 

· 10- Do que houve ~nidade de referir, já é possível ex-
trair dnas conclusões preambulares, a saber: 

a) tmta·se, pois, de regra da índole constitncional. em pre· 
ceito de nftido caráter benéfico instiruído em favor de cidadãos 
que foram inipedidos de exercer,· na vida civil, atividade prof'JSSio
na1 específica- por força de Portarias reservadas. do Ministério da 

. Aeronáutica, que criou-direitO público objetivo, oponível ã União 
Fede!al. que devetá prestar-lhes reparação de natureza ecooômica; e 

- b) a Constitnição penmte ·que a lei ordinâria dê repa11lção 
mais ou menos extensá. qUe a indenização do direito civil. 

11- De iní_cio assaltw este Relator a dúvida sobre a legiti· 
midade da reapresent•ção do projeto em face do veto antes referido. 

Defmida a eficácia do art. 8°, § 3°, do ADcr afigura-se-1m
prescindível, num segundo passo -mas restrito, ainda. ao Dfvel in
trodutório, encarar a relevante questão suscitada pelo Presidente 
HUMJlERTO LUCENA, no OF.SM'017/94, de 7.1.94, verbis: 

''Solicito a especial atenção do nobre Senador, na qualidade 
de Relator do Projeto de Lei da Câmara n• 248/93, para o fato de a 
referida Proposição ter o inesmo teor do PLS n° 18.C}"89, vetado, 
integralmente, pelo Senhor Presidente da República. 

Como o veto ainda não foi apreciado pelo Congresso Na
ciónal,. nãO me parece rilzoável que o Senado aprove um novo Pro
jeto sobre a mesma matéria. 

Peço a Vossa Excelência que examine o assunto, fuclusive, 
e"nilel::n:i.os juridiCos." --

. É patente a seriedade da preocupação extemada - jurfdica e 
· até de .ói.Uein piáticá, uma vez que é iOequívoca a cori.statação de 

que, no ano de 1993, a Seitsível matéria foi objeto do PLS n° 
18QI89 (n• 3592!89, na Câmara dos DepUtados) e do PLC n• 248, 
de 1993; (PL n• 4.332-A, na Câmara dos Deputados). . . _ 

Com efeito, de um lado, a primeira iniciativa- que ''Dispõe 
sobre a :reparação de narureza econômica prevista no § 3° do art.. go 
do Ato das Disposições: ConstitUcionais Transitórias"- foi vetada, 
Da sU.:i inteireza. pelo Presidente da República, confonne as razões 
pUblicadas no D.O.U. de 27.6.93 (Mensagem n• 349), veto manlÍ· 
do, a !mal. pelo Congresso Nacional, em sessão conjunta realizada 
a 23.3.94 (CN/W 104, de 25.3.94): ifeõútro, a proposição mais re
cente - que 'Regulamenta o § 3° do Art. 8° do Ato das Disposiçõ
es Constitucionais TransitóriaS, dispondo sobre a reparação de or
dem econômica''- apresentado, em 25.11.93, pelos nobre Deputa
dos RO.BERTO FREIRE e SYDNEY DE MIGUEL. e encaminha
do à ccnsideração do Senado Federal a 17.12.93. _ 

Posto o problema da }X)Ssibilidade de renovação de projetes 
de lei, cumpre recordar que a Constíruição de 1967. com a Emen
da n° 1, de 1%9~ em seu art. 58,§ 3°, assim preceituava a respeito: 

''Art.58 ... ·-··---··-··-··-.. -·-·-··-··-·-····---··-··-··-··-··-··· 
§ 3° A matéria consrante do projeto de lei rejeitado ou não 

sari.cioD.ado, assim com a constante de proposta de emenda à Cons
timição. rejeitada ou havida por prejudicada, soniente pOderá cons
tituir Objeto de novo projeto. na mesma sessão legislativa. median
te proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Câ
maras. ressalvadas as proposições de iníciativa do Presidente da 
República." 

A regra do regime co~titucional anterior mereceu de PON
TES DE MIRANDA estes comen!ários: 

"Os projetos qUe não foram admitidos coino lei dariam en
sejo a perda de tempo do Pc:xler Legislativo se pudesseni ser rea
presentados. 
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Os projetos rejeitados no órgão-em que se iniciaram. ou no -

órgão revisor, c os qu~"...; vetados, não fonm1 aprovados por um dos 
órgãos, ou pelo que os elaborara soziJJho, não podem. de regra. na 
mesma sessão legislativa, ser renovados. .. A maioria absoluta s6 é 
de exigir-se paxa se renovar o projeto, na m.esma sessão legislativa. 

(a) Se fosse possível repetirem-se os projetos ou proposiçõ
es de !e~ as deh"bernções do Poder Legislativo ficariam à~ de 
assobeJ:bamentos invencíveis de ttabalho-. No Brasil. o art. 58, § 
3•, dirige-se aos membros do Poder Legislativo; porém, toma ati
tude prudente: ao princípio da ixrepetibilidade dos projetos rejeita
dos ou vetados na sessão legislativ.a, admitiu a exceção da proposi
tura pela maioria absoluta de qualquer das Câmaras. Com isso, 
sem se desatender à necessidade de se afastar a insistência. ou o 
assoberbamento de trabalhos, se peestou atenção ao valor das cir
cunstâncias novas, oo das circurt.stância que se tornaram mais pre
memes, ou· simplesmente· mais perceptíveis." (ComentáriOs à 
CODstituição de 1967 com a emenda n•I de 1969, tomo m, 2• edi
ção, editora Revista dos Tnbunais, São Paulo, 1970, págs 177/8). 

A nova Constituição· da República, em seu art. 67, traz 
norma semelhante à do art. 58, § 3•, da Carta pretérita, segundo 
a qual: 

"Ait- 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado so
mente poderá constituir oójeto de novo projeto, na mesma sessão 
legistativa, -mediante proposta da maioria absoluta dos membros 
de qualquer das Casas do Congresso Nacional." 

De sua vez, o dispositivo integrnnte de ordem constitiicional 
vigente tem motivado as seguintes' lições da:dootriDa especializada: · 

"A renovação, na mesma sessão leg]3lativa,. de projeto que 
não se t:tansfOilil.OO em lei. seja por haver sido_ rejeitado na delibe
ração parlamentar, seja por haver sido vetado, é um ato coletivo. 
Exige o apoio da maioria absoluta dos membros de uma das Casas 
do Congresso NacionaL Tal regra vem de Emende Constitucional 
n•J7, de !965, efoi mantida pela Constituição antelior. Visa pou
par o legislativo da reapreciação fiítil de projetos inviáveis. Na 
verdade, a reapresentação do projeto pela maioria absoluta de uma 
das Câmaras indicaria que, por força de novos argumentos oo sob 
o influxo de novas circunstâncias, se tomou possível a superação 
do óbice Ievantadq à sua transfonnsção em lei. Isso, porém, é rela
tivo. A existência de maioria absoluta em favor de um projeto 
numa casa do Congresso Nacional não é sinal de que haja possibi
lidade de sua aprovação nont:r<r casa, ou de que seja saricionado 
pelo Presidente da República." (MANOEL GONÇALVES FER
REIRA FILHO, Comentários à ConstituiçãO llrasileira de 1988, 
voL 2, Saraiva. SãoPail1o, 1992, pág.119). 

'Em face dO c:Oritido no art. 67,, vê-se que a restrição é flxa
da COristitucionalmente para que somente os projetes não convert
idos em lei possam ser repetidos na mesma sessão legislativa, me
diante proposta da maioria absoluta dos membro~ de qualquer das 
Casas do Congresso, ressalvadas as proposições de iniciativa do 
Presidente de República. 

Convém ressaltar que essa restrição à renovação dos proje
tos de lei, que não f~ admitidos como lei. ou melhor. que não 
foram sancionados, não é de agora, porque prevista naS Cartas an
teriores à vigente, à exceção das de !824 e de 1937, que a omitiram. 

12-- No que conceme ao conteúdo da proposta legislativa 
em exame, ente.nde:mos cabíveis as consideraçiSes qoe passamos a 
expor. 

A reparação econ&nica preconizada no Projeto compõe-se 
de: a) indenização peenniária correspondente ao pagamento de sa
lário avaliadu segundo a categoria prof!ssiooal do punido pelas 
portarias resetVadas em questão, durante o número de meses que 
pennaneceu ele impedido de exercer sua atividade especlfica; e b) 
de aposentadolia que, por via de cooseqü!ncia, teria feito jus natu
~ na inatividade, caso não fosse impedido de exercer sua 
profiSsão. 

Como critério de avaliação do valor mensal devido a tímlo 
indenizatório, fommadotados os segUintes padmelros; 

1- para os pilotos em geral, oficiais aviadores e oficiais 
aviadores-engenheiros o salário de comandaote de Boeing 737, vi
gente na data do efetivo pagamento de repàração, multiplicado 
pelo númert? de meses transcoo:idos entre o impedimento previsto 
nas portarias reservadas (junho de 1964 e setembro de 1969) e a 
sua revogação (Portaria n•077-AGMS, de 03.05.79); 

2- paxa os demais aeronautas. ou militares então pertencen
tes aos quadros e subespeoialidades aludidos no inciso JL do art. 
3°, aos quais se equivalem, também. respectivamente. os comissá
rios de bordo, os mecânicos de vôo, os mecânicos I e os despa.
cliantes de võo, no âmbito da aviação oomeicial, o salário do topo 
da respectiva categoria, vigente ã data do referido pagamento da 
reparação, mnltiplicado pelo número de ~ses ttanscorridos desde 

'impedimento do exeiclció dâ profissão até a revogação do respec
tivo ato. 

3- o valor dos salários referidos nos iteiis anterioxes serão 
fomecidos pelo sindicato da categoria a que pertencer o beneficiá-
rio da reparação. · 

Os critérins supmcitados e bem assim os pach6es adotados 
pela proposição parecem-nos ~perfeitamente aceitáveis, pois tomam 
em considmlção salários compativeis cem o nlvel profiSsionaL 
quer dos pilotos e aviadores que, se não tivessem sido proibidos de 
pilotar, certamente teriam chegado ao ápice de suas carreiras, oo 
seja, comandante de Boeing 747 (Jumbo), quer dos demais aero
nantas e aeroviários, que pelo tempo transcorrido também teriam 
galgado o topo de suas carreiras. 

'· A reparação em questão, de resto prevista no § J• do art; 8• 
do Ato das Disposições Constitucionais 'l'ransil6rias, não se con
furi.de com a anistia que, com caráter genérico, veio anular as puni
ções com base nos atos de exoeção praticados pelo Poder Revolu
cionário, pois o objetivo da D.OIIna contida no dispositivo em apre
ço, é reparar, tanto quanto possíveL os prejllzos sofridos por aque
les que, pÔr atos sigilosos e de extremo arbítrio, foram proibidos 
de exercer sua profiSsão. 

De registl"ar·se. por oportuno, que esses profissionais, em 
razão·da especialidade peculiar das atividades que exerciam como 
pilotos, engenheiros de võo, mecânicos de võo ou aeroviãrios, pre
param-se durante vários anos para exexcer_ com eficiêp.cia Os ~us 
misteres. - -

Impossibilitados de oCüpar as funções para as quais. se babi' 
litaram, passaram a sof= a maior humilhação jamais imposta ao 
sey humano - a privação do direito ao trabalho. Aliada ã dor mo
rai, ingressaram eles na faixa social dos desempregados por deter
minação legal. 

Somente ap6s 15 anos de exclusão do mercado de trabalho 

A amai erradica no art. 67 essa faculdade cometida ao Pre
sidente da RepUblica, e estabelece o princípio da irrepetibilidade 
dos projetes rejeitados ou vetados na_ mesma sessão legislativa, au
torizando, tão-somente, que a renovação se faça por proposta da 
maioria absoluta dos membros das Casas do Congresso Nacional." 
(LUJZ AUGUSTO PARANHOS SAMPAIO, Comentários à Nova 
Constiinição Brasileira, vai. 2, EGitora Atlas SI A, São Panlo, 
1990, págs 31213). 

. especifico, tempo suficiente para inabilitar qualquer profiSSional, o 
que se diiá daqueles vinculados ã aviação. foram suspensas as 
proibições previstas nas portarias reservadas editadas em 1964 e 
1966. 

Pretende a proposição, em sÍntese, repor, na medi~A?Jx~~~::::,-._;,-~~~~ 
·:.t;~· 

----,-··----~ -------·--·-· 
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sível. pois 30 anos se passam desde a edição do primeiro ato de são econômica do ressarcimento evenb.Jalmente previsto na lei re-
exceção. parte do patrimônio pe~ pelos alcançados pela ins6li- clamada setá menor do que o decoc:ente da ''abettura''-concedida 
ta decisão do Govemo de então. pelo Supremo Tribunal Fedeml. 

Relatada a espécie. passamos a examinar com o detalha- - de outro lado. a altemativa que restou aos beneflciários é 
mento exigido pela Jml!éria, o conteúdo do texto nonnativo conti- sumamente onerosa. uma vez que terão de ingressar em juízo. Su-
do no Projeto. jeitando-se a outras delon_gas e :recqrsos. · 

Em primeiro lugar, cabe observar que o critério adota.do Diante dessas considerações. somos pela aprovação do Pro-
pelo artigo 3" da proposição, o qual toma como base da indeniza- jeli> de Lei da a1maia n• 248, de 1993. 
ção os salários das categorias às quais pertenciam os profiSsionais É o parecer, Sr. Presicil>nte. 

abrangidos pelos atos de exceção, parece-nos aquele que mais se O Sr. Nabor Júnior, 2° SecretárW, deixa a cadei-
harmoniza com a natm:eza. do dano causado pelos mencionados ra da presWência, que é Ocupada pelo Sr. Ronaldo Aragão. 
atos que, em slntese, provocarun a proibição de percepção de salá-
rio dorante detem!inado periodo, por parte de. civis e militares atin- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Atagão) - O parecer oon· 
gidos pelo então cllamado "poder revolucionário". clui favo.ravelmente à proposição. 

OUtia.,medida ou critério seria totalmente incompatível com A matéria ficará sobre a mesa dur.mte cinco sessões ardiná-
os desígnios rep:natórios a que alude o artigos· do ADCI'. rias, a funde receber emendas, nos termos do art. 235, n "d", do 

NeDhuma objeção, por ootro lado podemos levanlar quanto Regimento Intemcr. 
à conespondência salarial p:na os pilotos, que tomoo oomo paci- O SR. PRESIDENTE (Ronaldo:Aragão)- Item 48 
metro o salário pago ao oomandimte de Boeiog 737, que é, no Bra- PROJETO DE LEI DO SENADO N" 232, DE 1991 
s~ a aeronave padiio no transporte aéreo doméstico. (Incluído em OrdeD:l do Dia nos termos do 

O Projeto, de fa:ma oon-eta, estabe!eoe que a indenização art. 254, panlgrafo únioo, do Regimento Interno) 
em questão haverá. sempre, de correspoo.der ao número de meses 
transootridos desde o impedimemo imposto pela '1egislação revo- Discussão, em tumo únicO, do Projeto de Lei do 
lucionária" até a sua revogação em 1979, devendo-se registrar, Senado n• 232, de 1991, de autoria do Senador Julahy 
neste passo, que esse pe:áodo varia e deve ser:apwado no momen- Maga1hães, que autoriza o Poder Execotivo a defmir as 
to do pagamento, caso a caso. , , terras in_dispensáVeis à preservação ambiental, integran-

Na hipótese dos demais aeronautas e aei-oviários, o inciso H tes dos bens_ da U:niãQ__e _®s_Esr,ados, na fonna do art. 
do artigo 3•do Projeto especifica p:na os miliiUes e os civis o pa- 23, VI e VII, combinado oom oart. 24, VI, da Constitui-· 
driio do teto salarial dos comissários de ~. dos mecânicos de ção Federal, tendo 
vôo, dos mecânioos e dos despachantes de .vôo, oomo panlmetro Parecer oontrãrio, proferido em Plenário, Relator. 
da indenização mensal a ser multiplicada pelo número de meses Senador_Ronan Tito, em substituição à Comissão de As-
que dnrou o impedimento do exemcio profissionaL suntos Sociais. 

Entendemos petfeitamente aceitável tal critério, tendo em A matéria ficOU sobre a mesa durante cinco sessões ordiná-
vista a dif'ICUldade de se adotar oulla fórmula 'capaz de se aproxi· · fi de ber das do 235 II " " do nas, a tm rece emen , nos tennos art. , , e , 
mar dos prejl!ws fmanceíros sofridos pelos punidos com tão es- Regimento Jntemo. 
dníxula e desumana sanção; por div"'liÍ= dos rumos polítioo- À proposição não f= oferecidas emendas. 
ideológicos assumidos por aqueles que de fobna axbitclria -passa- Em discussão 0 projeto, eni tum.o único. 
Illlll a empolgar o poder naquela quadra da vida . O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 

Em síntese, deve-se reconhecer que a proposição sub exa- palavra pela cm:lem. 
mine atende ao oomando juridioo oontido no § 3" do art. s• ao. o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Atagão) - Tem v. Ex' a 
ADCI' e bem assim à...detenninação judicial consubstanciada nos; palaVra. • .--- · - · 
ac6xdãos prolatados pelo Colendo Supremo Tn'bunal Fedexal nos O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
:Mandados de ln junção mencionados no C01pO deste parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. consta que já tenha sido 

Cabe oonsignar, por outro lado, que a Egxégia Corte, nos _ oferecido parecer por parte do Senador Ronan Tito'T 
arestos referidos já autorizou aos respectivos impetrantes o ajUit.ã.--:. . o SR. PRESIDENI'E (Ronaldo Aragão) - Consta que 0 

·mento, no foro competente. de ações indenizat.6rias enquanto não Relator, o Senador Ronan Tito, tenha proferido o parecer em Pie-
editada a lei regnladOia e complementadora do menciooado § 3• nário em substituição ã Comissão de Assuntos Sociais. 
do art. g• do ADCI', cujas semenças quando proferidas, poderiio O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
até conferir benefícios quantitativa e- qualitativamente sUperiOres Oidem. 
aos previstos neste Projeto, pois o pedido há de se fundar no direi- o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Atagão) - Concedo a pa-
to coDlllrii que, neste~ possibilita uma ampla e abrangente la'VI3.aonobreorador. 
rep:nação, a qual poderá ser avaliada oom base em arbitramento o SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revi-
judicial. · , são do orador.) - Sr. Presidente, esse relatório é, na vetdade, de 

De ressaltar-se, ainda, que o universo de beneficiários a se- autoria do Senador Coutinho Jorge, que foi Ministro do Meio Am-
rem alcançados pelas medidas ora em discussão é reduzidíssimo. -- biente. 

De posse destes dados conclui-se que as despesas previstas O Senador Coutinho Jorge está Da Casa e, neste instante, se-
para a implementação dos comandos legais contidos no texto nor- ria imprescindível a presença dele para defender 0 relatório, por-
mativo que ora propomos não chegam a abalar a estrutura fman- que o Senador Jutahy Magalhães tem algumas dúvidas que eu não 
ceira do país. soube esclarecer. Na incerteza, proferi o relatório paxa que fosse 

Por fim.. estou em que mais dois aspectos são dignos da de- cont:riúio porque. wuiuele momento;--não tinha argumentos. Não 
vida referência: - - ·· - · estudei o relatório. · 

- a edição da norma regulamtmtadõni, em tese, deveria ser Portanto, eu pediria a presença imediata, neste plenário, do 
de todo o interesse da União Federal, à exata medida que a expres- Senador Coutinho Jorge, para oferecer os esclarecimentos a que 
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tem direito o Senador Jutahy Magalhães. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Solicitamos a 

presença do Senador Coutinho Jmge e sobrestamos esta matéria. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, quero 

levantar uma questão: se o Senador Coutinho Jorge não eStiver, 
aqui. "" sala do café, estará "" Comissão de Orçamento; e de Já 
não vai sair. S. Ex• estava aqui há poucos instaDtes-e disse-me que 
iria para aquela Comissão. Como o Relator acabou de apresentar o 
seu parecer e dirigiu-se à referida Comissão, acredito que S. Ex .. 
tenha ido junto. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente. peço então o so
brestamento desse relat5rio. porque me faltam. com toda a sinceri
dade. elemCD10S para debater esse projeto. Não tive tempo de esru
dá-lo. Fui convocado aqui para ler o relatório e não tive argumen
tos para convencer o 'Senador Jutahy Magalhães. Seria bom que se 
fizesse o sobrestamento desse projeto e voltássemos à pauta. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) - Se o Plenário 
concordar. sobrestaremos a matéria para esperar a presença do Se
nadorCoutiDhoJorgeecantinllaremos =a Oxdemdo Dia. (Pansa.) 

Aprovado o sobrestamento. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Item 51: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 83,DE 1994 
(Incluído em Otdem do Dia nos termos do 

art. 172, TI, b, do Regimento Intemo) 

DiscussãO, em tumo único, do Projeto de Lei do 
Senado n• 83, de 1994, de autoria do Senador José 
Eduardo, que piOIIOga. a vigência de Lei n• 8.199. de 28 
.dejunbo de 1991, revigorada pela Lein• 8.843, de !O de 
janeiro de 1994. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun-
tos Econâmicos.) · 

OSR.RONANTITO-Sr.Presicleme,poçoapa!aV!llpelaadem. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) - V. Ex" tem a 

palavra, pela ordem. 
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem.) - Sr. 

Presidente, qual é o teor dessa lei. por favor? 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão}- Ele concede 

isenção de Imposto sobre Produtos lndnstrializados. 
O SR. RONAN TITQ= .. Sr. Presidente, o Presidente da 

Comissão de Assuntos Económicos está presente e podenl proferir 
o parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão) - Concedo a pa
lavra ao nobre Senador João Rocha para proferir parecer- sObre a 
matéria;·erii Si..tbstiblição à Comissão de AssuntoS Econômicos. 

A proposição em pauta oOjetiva prox:rogar, alé 31 de dezem
bro do ano vindouro, a isenção do Imposto de Produtos Industriali
zados - IPI na aquisição de veícUlos destinados à condução de 
passageiros por motoristas profiSsionais e correSJXIDdentes coope
rativas; isenção estabelecida origmalmente ~la Lei n° 8.199, de 
28 de junho de 1991, diploma legal revigorado pela Lei n• 8.843, 
de 10 de janeiro de 1994. . - -

Trata-se de iniciatiVa destinada a man(er em vigor norma 
que beneficia os chamados motoristas de ~ categoria que exerce 
ati.vidade reconhecidamente de relevante interesse público. No que 
diz respeito à competência precípua desta Comissão, não Vemos 
óbice à livre tr.mlitação do presente projeto de lei. 

Anre o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Lei 
do Senado n• 83, de 1994. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- O parecer é fa

vorável. 
Em discussão _o projeto. em turno ún...co. (Pausa.) 

Não bavendo quem peça a palavra? encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Diretora oferecerido a redação finãl de maté
ria que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECER N" 268,DE 1994 
Da Çpmissão Diretora 

Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n• 
83,de1994~ 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Lei do Senado n• .83, de 1994, que prorroga a vigéncia da Lei 
n• 8.199, de 28 de ;,nho de 1991. revigorada pela Lei n• 8.843, de 
10 de janeiro de 1994. · 

Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1994:
Nabor Júnior, Presidente - Lucídio PorteUa, Relatoc - Carlos 
Patrocínio -Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N" 268, DE 1994. 

Redação Final elo Projeto de Lei do Senado n• 
83,de 1994. 

Prorroga a vigênci3: da Lei tt0 8.199,- de 28- de 
junho de 1991, revigorada pda Lei n• 8.843, de 10 de 
janeiro de 1994. 

O Congresso Nã.;ional decreta: 
Art. 1• A vigência da Lei n• 8.199, de 28 de junho de 1991, 

revigorada pela Lei n• 8.843, de 10 de janeiro de 1994, é prorroga
daaté31 dedezenbrode 1995. 

Art.. 2° Esta lei entra em vigOr na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as dispcis.íçõeS ·em Cont:iárío-_- - ---
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)..: Em discussão a 

redeção fmal. (Pansa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

·· Em votação. ~ _ _ _ 
Os Srs. Senadores que a aprovani. -qUeiram penna.necer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Ronàldo Aragão)- Item 30: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 160, DE 1992 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Inlemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei do 
Senado n• !60, de 1992, de autoria da Senadora Júnia 
Marise; que submete a nomeação do Secretário da Re
ceita Federnl à prévia aprovação do Senado Federai, tendo 

- Parecer favorável, proferido em Plenário, em 
substituição à Comissão de Assuntos E<:onômicos, Re
lator: Senador Ronan Tito. 

A matéria ficou sObre a mesa durante o prazo de cinco ses
sões ordinárias. a fun de receber emendas, nos termos do art. 235. 
II. "d", do Regimento Interno. 

À proposição não foram of -jdas emeridas. 
Em discussão o projeto, er :"'lo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a : ... •aV!a. encerro a dü 'lSsão. 
Em votação. 
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Os Srs.. Sena~ que o aproyam queiram peDDallecet' sei& 
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
A matéria vai ii Comissão Diretora pam Redação FiDal. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Sobre a mesa, 

Jl=er da Comissão DiretOm oferecendo a mfaçiio fmal da matb
ria. que ser.i lido ~o Sr. 1 o Secretário. 

É lido o segointt; 

PARECER N"26~, DE 1!1!14 
Da Comissão Diretora . 

Redação 6Dal elo Projeto de Lei do Senado D
0 

160,delm 

A Comissio Diretora apresenta a redaçió fmal do Projeto 
de Lei do Senado D0 160. de 1992. que submett; a nomeação do 
Secretário da Receita Fedetal ii prévia 3J:mVaçãOdo Senado Federal 

Sala de Reumões da Comissão. 8 de dezembro de 1994.
Nabor Júnior, l'Iesidentt; - Lucídio Portella, Relaloi- Carlos 
Patrocínio- Lavoisier Maia. 

ANEXO AO PARECER N"269, DE 1994 

Redaçio Final do Projeto de Lei do Senado n° 
160, dc1992. ~~- . 

Submete a nomeação do Secretário da Receita 
Federal à prévia aprovação do Senado Federal 

O Congresso Naciooal decreta: 
Art. I o A nomeaçio do Secrelário da Receita Federal, do 

Ministério da Fazenda, ser.i precedida da 3JX0Vaçio da escolha. 
pelo Senado Federal, por voto seaeto, após ~içio póblica. 

Art. 2° &ta lei entm em vigor na data de sua J'lblicação. ~ 
Art. 3° Revogam-se .. disposições em contt"ário. 
O SR. PRESIDENTE (Rooa!do Aragão)- Em discussão a 

redação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça. a pala.vm. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram. perm•mecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à-Câmara dos Deputades. 
O SR. PRESIDENTE (RonaldoAragão)-ltem n°4L 

REQUERIMENTO N° 83~, DE 1!1!14 

Votação, em tumo único. do Requerime!llo D0 839, de 1994, 
do Senador Jutahy Magalhães. solicitando, nos tellllOS do art. 172, 
inciso L do Regimento Interno. a inclusão em Ordem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado D0 100, de 1993. de sua autoria, que dis
põe sobre a outorga e renovação de C01icessãõ 00 ptmlisSão para 
exploração de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Em votação o requerimento. em tumo único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.)' · 
Aprovado. . ~ _ 
O projeto ser.i incluido em Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENI'E (Ronaldo Aragão)- Item 42: 

REQUERIMENTO N" 858, DE 1!1!14 

Votação, em tumoúnico, doRequerimenton°858. de 1994. do 
Senador Edu.udo Suplicy, solicitando. nos le11DOS regimentais, a in· 
clusão cm Oroem do Dia do Projeto de Lei do Senado no 95. de 1991. 
de ;-ua au" :ia. que :lispõe sobre a divulgação dos principais devedo
res j.mto à Sccretarl.> , la Receita Federal, ao Ministério do Trabalho e 
Pr.~·ár.1!:Q.c: ~ s. "rial ~ C.tixa B:xn5mica Federnl e dá cutras providências. 

Em votação o requerimento,..em turno 1lníco. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O projeto setá inchlído m. Ordem do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- lleJD n° 44: 

REQUERIMENTO N° 860, DE 1m 

VÕtaçio, em tumo único; do RequerimeDIO n° 860, de !994, 
do Senador Eduardo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em OrdeiJ:! do Dia do Projetoâe Lei do Senadon° 349, 
de 1991, de sua autoria, que extingue disposições legais que asse
gunun a prisão especial. 

Em votação o requerimento, em turno único~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer seri-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n° 349, de 1991. será incluído 

em Ordei:n do Dia oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Aragão)- Item n° 45: 

REQUERIMENTO N°876, DE 1~4 

Votação, em tUm o único, do Requerimento ·no 876. de 1994, 
do Senador Moisés Abrão, solicitando, nos termos do art. 172. in
ciso'L do Regimento Interno, a inclusão em Oidem do Dia do Pro
jeto de Lei do Senado n° 393. de 1991 -Complementar. de sua au. 
toria. que altera a redaçio do parágrafo 2. do art. 2° e do parágrafo 
2" do art. 4° da Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975. 

Em votaÇão o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam pennanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado D0 393, de 1991- Complemen

tar- ser.i incluído em Ordem do Dia oportunamente.' 

O Sr. Ronaldo Aragão deixa a cadeira da Presi-
dência, que é oCUpada pelo Sr. Aureo Mello. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Item n° 47: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•I77, DE 1993 

Discussão, em turno úniccr; 00 Projeto de Lei da Câmara n° 
177. de 1993 (n° 2.908192. na Casa de origem), de iniciatiVa do 
Presidente da Reptlblica. que dispõe sobre a, isenção do imposto de 
importação na hipótese que menciona. tendo 

Parecer favotável, scb no 226, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Econômicos. -
A matéria ficOu sobre a mesa dunmte 5 sessões ordinárias, a 

fim de receber emendas. nos termos do art. 235. II. i'd". do Regi
mento lntemo. 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto. em rumo único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) ~ 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•I77, DE 1993 
(N° 2.908192, na Casa de origem) 

(De iniciativa dO Senhor Presidente da República) 

Dispõe sobre a isenção do imposto de importa-
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çãO na hipótese que menciona. . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" É concedida isecção do imposto de importação incí

dente sobre objetos de arte;-constantes das posições 9.701, 9.7fY2, 
9.703 e 9.706 do capítulo 97 da Nomencla!Uia Biasileira de Mer
cadorias (NBMISH), e recebidos, em doação, por museus instituí
dos e mantidos pelo poder público e ootras entidades culturais. re
conhecidas como de utilidade póblica. 

Art. z• Esta lei entia em vigor na data de sua póblicação. 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Item 52 

EMENDA DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"30, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos teimos do 
àrt.172,I,doRegimentolntemor- · 

(N" 3.107/92, naquela Casa), de autoria do Senador Mwrí
cio Co!rêa. que regulamenta a profissão de ortoptista e dá outras · 
providências. · _ 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos So- · 
ciais.) 

Em disenssão. 
O SR. RONAN TITO - Sr. Presideme. gostaria que me 

fdSse esclarecido com o que se ocupa o ortoptista. 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr .. Presideme, creio 

que posso auxiliar o meu colega de :Minas Geráis porque esse pro
jeto passou também por nós. Trata-se de uma luta que, por fun. 
está se txavando por médicos oftalmologistas e aqueles que fazem 
apenas a parte de mensutação do estrabismo e convergência. Disto 
se ocupam os ortoptistas, que desejam assim ter uma classificação 
diferenciada no senriço de saúde.. 

O SR. RONAN TITO - Muito obrigado, Senador Jarl>as 
Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Agredeço o escla
recimento do Senador Jarbas Passarinho. 

Nos termos do art. 140. 'b, do Reginiei:J.to Intemo, designo o 
nobre Senador Ronaldo Aiagão para proferir parecer sobre a 
emenda da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei D0 3.107-C, 
de 1992. - . .. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Para proferir 
parecer.) Sr. Presideme, SI's"e Srs. Senadores, o projeto de lei em 
epígiafe foi apresentado pelo Senador Mwrício Corrêa, sendo 
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado_ F~ral. 
com substitutivo de mi.nha autoria. Seguiu, então, ª- Câmara dos 
Deputados. onde, no âmbito da ComissãO do Trabalho, de Admi
n:istiação e Serviço Público, foi igualmente aprovado, tendo sido 
oferecida emenda ao seu art. 4°, inciso I, pelo nobre Deputado Zai
re Rezende, que tomou a seguinte forma; 

Art. 4° São privatiV~ do Ortoptíst:a as segufutes -
atividades: 

I - supetvisionar, planejar, coordenar e exerutar 
atividades de identificação, avaliação e ttatamento or
tóptico das alterações sensório~motoras oculares, por 
meió de aparelhagem e técnicas pr6prià.S; · 

Em seu parecer, o nobre Deputado declara que a emenda vi
sava a "não pennitir que dúvidas pairem na atiVidade privativa dos 
Ortoptistas", o que demonstra a justa preocupação do legislador 
em salvaguardar e garantir a integridade e saúde dos usuários dos 
serviços de assistência à saúde, públicos ou priVados, revestindo
se, assim, de elevado e meritório conteúdo a proposição em exame. 

Por solicitação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ór
gão que congrega- Os profissiOnais médicos oftalmologista:S, inte-

grado à estrutura da Associação Médica Brasileira., foi exãrado pa
recer a respeito do projeto de lei ora examinado por parte do Con
selho FedCral de Medicina, instânciã máxima na e8fera da nonnati
zação, disciplina o jUlgamento do exen:icio étiCo da medicina, 
cujo compromisso precípuo concerne à defesa da incolumidade da 
saúde dos cidadãos, aCima e independentemente de quaisquer inte
resses corporativos. Com o propóSito de tOmar explícita a posição 
do excelso colegiado. permitimo-nos a citação de alguns trechos 
constantes do parecer_ relracitado. Assim, dispõe que: 

A ortóptica é uma área paramédica que trabálba 
conjuntamente com a oftalmologia. fomta.ndo _técnicos 
dirigidos para a especialidade. Sua função pritt,ordial é 
no campo da ES1RABOLOGIA, onde medem ângulos 
de estrabismo. medem acuidade visual e verificam funM 
ção dos músculos extra-oculares. 

Mais adiante· assevera o documento. ressaltando o fato da 
ortóptica ser originária da Inglaterra, donde expandiu-se para os 
demais paíSeS:- - -

Qualquer" se:rviço de razoável a lx>m pa.chão. seja 
ele universitário ou privado, não pode mais prescindir 
dos serViÇoS valiosos de um ortoptista mas, nem mesmo 
na Inglaterra, com todo o alto nível de conscientiza.ção
dos prOfii~_oricis da área da saúde. a ortóptica se tomou 
uma prOfisSão independente. Ao contrário, naquele país 
os ortoptistas são todos ligados a hospitais públicos uni
versitários.· O mesmo óeotre nos Estados Unidps e em 
outros ~ do primeirq Illllndo. 

Com rererêii6ía ao artigb :4-õ~ ~e trata das atlyiciades privati
vas dos OitoptistaS, ~ell1e dO' seu inciso!, declaiaoparecec 

.;. ... :· ·.· . , 

I~ificaçãó, avaliação e traramenio das alteraçõ
es sensóri~m:ot.õras OCUlares- esclarecemos que esses 
jm>ceditnentos (identifli:ação, avaliação e tiatamento) re. 
querem a prescrição de medicanienfos e de lentes cone-

-_ toras e, em ·alguns casos, indicação~ planejaniento e exe
cução de cirurgia. ações exclusivamente médicas. 

Assim,. ente~~mos que as argumentações OOnsb.ntes do 
texto do Parecer do Consellio F.eãernt de Medicina co]lvergem 
com aquelas a!egàd'àS pelo RelàtÓi do Projeto na Câmara dos De
putados. u~ vez que ambos dirigem sua atenção à garantia e pre
servação da higide,?: individual e coletiva, preservando o direito de 
regUiart!entação ~~.-categoria "pi:ofissiónal dos ortoptistas e reco
nhecendo-lhes o eléWado valor no contexto da assistência_ à_ saúde 
oftalmológica em particular. 

O. que se do/.e: ter em conta é que, por sua natureza. a ortoe
pia constio.Ii, essenÇialmente, uma atividade par.unédica, integran
do a equipe de assistência à saúde oftalmológica, jurita.mente com 
outras categorias, tais cOmo o enfeimeiro, in:St:rurilentadores cirúr
gicos e auxiliares oftalmoló_giooS, "sob a coórdenação e supervisão 
do médico oftalmologista na qualidade de profissional técnica, ju
ridica e cientificiinpll.e habilitado a prestar a 8ss.istência integral 
à saúde do paciente, especificamente nO calnpo da oftalmologia, 
sem. no entanto. despegar-se do conceitO médico-científlco da to
talidade orgânica da pessoa;consubstanciada nas dimensões física, 
psíquica e social que trachlzem a plenittide da existêocia humano
individual em tcx:Ia a sua complexidade vivencial. 

Em virtUde das consideiações retroireferidas, chanoelamos 
o mérito da emenda ao projeto sob apreço, sendo, deitarte, favotá
vel o nosso parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- O parecer conclui 
favoravelmente ã proposição. · - · - · 
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A matéria sai da Ordem do Dia, ... v ... termos do art.. 280 do do projeto de resolução ota em pauta, oriundo da Câmara dos De-

Regimeuto Intemo. _ _ _ . " ~ pulados, que versa sobre o mesmo assunto. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a Enttetanto, por um equívoco, os autógrafos encaminhados à 

palavra pela ordem. revisão do Senado Federal fizeram referência ao Projeto de Reso-
0 SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Concedo a palavra lução n• 04192- CN, tratando-o de Emenda Substitutiva da Câma-

a V. Exa. ra ao Projeto de Resolução n° 03/94- CN. Em face do erro come-
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB:BA. Pela Ordem. tido, foi o processado devolvido pelo PreSidente do Senado. Exm• 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidel!te, o projeto sai da Ordem Sr. Humberto Lucena, à Câmara dos Depufados, a!r.t.vés do Ofício 
do Dia e vai para onde? n• 093194 GDG. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Me!lo)- De aCOido com o Conigido o equívoco, ~~io ter a esta Casa o Projeto d~ Re-
art. 280 do RegimentO Interno, tzata-se de "interstício entre a dis- solução n° 04~ de 1992 - CN, aproveitando o Presidente da Câma
tribuição de avulsos dos pareceres das comissões e o iníCio da clis- _lJl o ensejo para comunicirr o arquivamento, por prejudicialidade. 
cussão ou votação.coriespóndente." _do Projeto de Resolução D0 03, de 1992- CN, originário do Sena-

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço a. do Federal. 
V. Exa solicite-à Secretariâ da Mesa a retificaçâo do despacho que A leitura dos dois projetos de resolução acima referidos, 
consta do avulso em meu poder, pois encamiDJJa o projeto ã Co- bem como das emendas apresentadas quando da tramitação do 
missão de Assuntos EconômiCos, mas o mesmo é assunto da CO- ProjetO de Resolução D0 04, de 1992- CN na Câmara dos Deputa-
missão de Assuntos Sociais. dos, revela que o equívoco limitou-se a aspectos meramente for-

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - V. Ex• tem toda ra- mais, não comprometendo seus aspectos substantivos. 
zão. Houve erro no avulso. O projeto está depmdendo de parecer No que taD.ge ao seu conteúdo, dispõe o projeto -de resolu-
da Comissão de Assuntos Sociais. , ção em tela que a Secretaria Administrativa da Seção Brasileira da 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se o projeto tiver o Comissão Parlamentar Conjunta do MeiCOSUl funciOOará nas de
despacho para a Comissão de Assuntos Sociais~ está coxreto; mas pendências do Senado Federal, vinculando-se biezarquicamente ao 
Se o despacho for para a Comissão de Assuntos Econôi:ãicos, de- Gabinete da Presidência do Senado Fedexal ou da Câmara dos De
verá ser feita uma retificação. putados., conforme seja o Presidente da Comissão~ Senador ou Oe-

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) ~V. Ex" está certo. pulado Federal. 
O projeto foi despachado à Comissão de Assuri.tos Sociais em 18 O artigo 4° enumera as atribuições a cargo da Secretaria da 
de maiÇO de 1991. , _ _ Co~São. destacando-se, entre elas, a de registar·e arquivar a do-

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Item 32 comentação di! ComisSão; OrganiZar as reuniões, seja apenas ôa 

PROJETO DE RESOWÇÃO N" 3, DE 1994 -CN 
(Em regjm~ de urgência, nos ternioS do 

art. 336, b, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo úiiicO~-do Projeto de Resolu
çãq n• 3, de 1994- CN, que dispõe sobre a estrulnra ad: 
ministrativa da Cómissão Parlamentar Conjunta dQ Mer
cosul (Dependendo de parecer da ComissãO de Consti
ruição. Justiça e Cidadania.) 

Nos termos do art.. 140, a, do Regimento·lntemo, designo o 
Senador Jutahy Magalh~~-para proferir parecer;.~ substituição_ à 
Comissão de CoDstiiDição, Justiça e Cidadania. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. PresidenJe, eu iria 
substituir o Senador Wilson Martins que, na sessão anterior, não se 
encoDb:ava em plenário. Mas, tendo elaborado o relatório e esuin-

• do presente S. Ex•, entendo que seria mais justo proferisse seu pró
prio parecer. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)-., Diante das declara
ções do Senador Jutahy Magalhães, declinando da designação. de
signo o_Senador Wilson Martins_ para proferi:i o parecer. 

O SR. Wll..SON MARTINS (l'MDB-MS. Para proferir 
parecer.)- Sr. Presidente, sn e S:rs. Senadores, esta ComisSão é 
chamada a pronunciar-se acerca do Projeto de ResolUção n° 03, de 
1994- CN, oriundo da Câmara dos Deputados, que "Dispõe sobre 
a estrutura administrãiíVa da Comissão Parlamentar Conjunta. do 
Mercosul." 

Segundo expõe o Oficio SGM I P N• 599, assmado pelo 
Presidente da Câmara dos Deputados, que eDcamiDhã a matéria. 
teria havido equivoco naquele encaminhamento. Esclarece o Exm0 

Sr. Deputado Inocêncio Oliveira que o Projeto de Resolução n° 03, 
de 1992- CN, originário do Senado Federal. que também dispõe 
sobre a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjun
ta do Mercosul, fora enviado à Câmara para revisão. Não chegou_ 
ele a ser objeto de apreciação, prejudicado que foi pela aprovação 

Seção Brasileira da ComisSão, seja em. mvel quadripartite: acom
panhar a tramitação de proposições de interesse do Mercosul em 
andamento DO CoDgress:o Nacional; manter atualizado o Banco de 
Dados. 

Determina o artigo 5° qUe a Secretiiia Cia Comissão contará 
com uma estrunJia de pessoal composta de sete servidores, indica
dos pelo Presidente da Comissão e requisitados à casa de origein. 
com exceÇão de um· Assessor Es]?ecia.I, que se!á designado a partir 
de recrutamento amplo. Para atender a este último item. determina 
o artigo 6° a criação do cargo de Assessor Especial na estrutura do 

, Seriado FederaL . . . . - . 

Quanto às despesa's- de fulltionamento da Seção Brasileira 
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, dispõe o artigo 
7° que elas caberão ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputa
elos. isto é, à Casa de origem do parlamentar que ocupe a Presidên
cia qa Comissão, exceto no que se refere às despesas com o pes
soal ·de carreira, a serem custeadas pelas respectivas Casas-de ori
gem, beril córiló ao cargo criado pelo artigo 6°, cuja despesa cabe

-m-ao -senãdo Federal, por estar inserido em sua estrutura o :referido 
cargo. " 

E o relatório. 

__ II-Voto ~o Relator 

Conforme dito acima. o Sertado Federal havia oferecido o 
Projeto de Resolução D0 03, CN, de 1992. concernente à estrutura 

-administrativa da Comissão Parlamentar CoojuDta do Mercosul, 
arquivado pela Câmara dos Deputados, em virtude da aprovação 
do Projeto de Resolução n• 04- B, CN de 1992, que dispõe sobre 
o mesmo assunto. -

Causa-nos estranheza o procedimento adotado pela Câmara 
dos Deputados, visto que o art. 140 do Regimento Comum não 
deixa margem a dúvidas ao dispor que: 

"Art. 140. Quando sobre a mesma matéria houver projeto 
em ambas as Câmaras, terá prioridade, para a discussão e votação, 
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o que primeiro chegar :11 revisão." 
· Pela numeração atribuída aos dois projetos de resolução, 
que versam sobre a mesma matéria, toma-se claro que o projeto do 
Senado Federal é anterior ao da Câmata, fato qlie toma inexplicá
vel, ao nosso ver, o seu arqutvamento. 

Por outro lado, o projeto da Câmara apresenta inovações e:i:D. 
relação à proposta do Senado. Merece especial atenção o disposto 
no artigo 6°, que cria na est.iutini do Senado o cargo em comissão, 
código DAS- 102.3, de Assessor Especial. A questão que se põe 
é quanto à constitucionalidade desse dispositiVo, pozquanto ao 
criar cargo na estrutura do Senado, estar-se-ã aumentando a despe.
sa de pessoal desta Casa. · 

Det.ermiua. o art. 63, fuciSo n. da Consti.tliição, que- rião será 
admitido aumento de despesa prevista "nos projetas sobre organi
zação dos serviçds administrativos da Câmara dos Deputados, do 
Senado, dos tribunais federais e do Ministério Público". 
· O projeto tr.ltã., inegaVelmente, de matériá concernente à or
ganização de serviço administrativo de interesse das duas Casas~ 
No que diz respeito ao art. 6°,. é certo qUe e1e, tomado isoladamen
te, aumenta a despesa de pessoal do Senado. Por cutro lado, é de 
se assinala:r que o diploma em exame também inova relativamente 
ao anterior, ao atribuir a ambas as Casas a responsabilidade pelas 
despesas com o funcionameri:to da Comissão: as de pessoal. con
fonne seja o sexvidor oriundo do Senado ou da Câmara; as demais 
despesas, conforme seja- o Presidente da Comissão, no periodo, 
Deputado ou Senador, segundo dispõe o artigo 7°. 

Porém padece o projeto em pauta de uma outra inconstin.J
cionalidade, ta.mbém decorrente do art. 6°, mas perféilãmente sa
náveL Ao criar ca:r:go na estrutura do Senado Federal a emeiJ.da 
aprovada pela Câmata dos Deputados fere o disposto no inciso 
xm do art. 52, da COnstituição, que tmt.it da eompelência privativa 
do Senado Federal. Com efeito, o referido inciso Xill e"Stabelece a 
competência privativa do Senado para "dispor sobre sua organiza
ção;Tunéionamento, policia, criação, transformaÇão ou extinção 
dos cargos, empregos e funções de seus serviços" .... 

No intuito de sanar esse vicio, apresentamos emenda su
pressiva do art. 6°, sugerindo destarte que o cargo de que fala esse 
dispositivo seja- Cli.ado por resolução do Senado Federal. 

Cabe lembrar, por oportuno, que a alteração aqui oferecida 
não deverá implicar devolução do presente projeto à revisão <4 
Câmara, uma vez que o ãrl:l35 do RegimentO Comum dispensa 
esse procedimento quando houver retificação que não altere o sen
tido da proposição, considenmdo ainda que se tratá de indiscutível 
engano no exercício de competência. =-

. . Cumpre asSioalar a importância de que se reveste a rápida 
esiruturação da Secretaria Administrativa da Comissão Parlamen
tar Conjunta do Mercosul, visto que o processo de integração eco
nômicii dos países do Cone Sul caminha a passos largos, não po
dendo o Congresso Nacional deixar de acompanhar o seu desen
volvimento. 

Diante do acima ~posto, voto pela constitnciOriãlidade. ju
rididdade e coneta .técnica legislativa do Projeto de Resolução n° 
03, de 1994....,. CN, com a seguinte emenda ~pressiVa: 

EMENDA-CCJ 

Suprima-se o art: 6° do projeto. 
É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - O parecer conclui 

favoravelmente ao projeto, com emenda supressiva. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão ao 

projeto e da emenda, em tumo único. (Pausa.) --- --- -
Não havendo quem peça a palavra, enCerrO ·a di.scilssão. 
Em votação o prOjeto, sem prejUíZo -da emenda. 

Os Srs... senadores que o apro" .. n queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
Em votação a emenda.. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quein1m permanecer sen-

tados. (Pausa.) -
Aprovada. 
O projeto Vai à ComisSão Direton\ para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Au:n:o Mello) - Sobre a mesa, re

dação final oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo 
Sr.l0 Secretário. - - - -- -- -- ---

É_lida._a_seguinte 

PARECERN°2iO,DE 1994 
Da Comissão :)fref6ra 

Redação final das :Emendas d3 Senado a<, Pro
jeto de Resolução n• 3, de 1994 - CN. 

A Comissão Diretora apresenta & red.ação final das Emen
das do Senado ao Projeto de Resolução n° 3. de 1994- CN. que 
dispõe sobre a estrun.ua administtativa da Comissão Parlamentar 
Conjunta do MeiCOSUL 

Sala de Reuniões da Comíssão, 8 de dezembro de 1994. -
Humberto Lucena, Presidente- Nabo r Júnior, Relator- Carlos 
Patrocúiio - Lucidio Portella. 

ANEXO AO PARECER N"270, DE 1994 

Redação final das Emendas do Senado __ ao Pro
jeto de Resolução n• 3, de 1994- CN. 

EMENDAN"l . 
(Corresponde à emeodi n• I, do Relator) 

Suprima-se o art. 6° do Projeto: 

EMENDAN"2 
(Emenda de redação) 

Suprima-se no art.. 7° do Projeto, a- expressão "bem como 
quanto ao-cargo a que se refere o art. 6°, cuja despesa correrá à 
conta do Senado Federal". 

O SR. PRESIDENTE (Aureo l'viello)- Em discussão are-
dação fmal. (Pausa.) • _ . ~ -

- N""aó tiavend(; quem peça a palã~ encerro- a discussãO. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa.) -
Aprovada. 
Aprovada a redação fmal, a matéria volta à Câmara dos De

putados. 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Item 29: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 82, DE 1994 
(Em regiine de uigência, nos termos do 

art. 33~6, b, do Regimento Interno) 

DiscUssão, em fumO único,-do Projeto de DecretO 
Legislativo n• 82, de 1994 (n• 447/94, na Câmara dos 
De!Xltados), que aprova a alte:rn.ção de contrato de em
préstimo acordada entre Fumas - Ceritrais Elétricas S..A.. 
e um cons6rcio de bancos alemães, para transferir para a 
Usina Nuclear Angra III para a Usina Nuclear Angra 
IL e cria comissão de avaliação das alividades do se
tor nuclear. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional.) 

Na sessão o:rdinãria ao--dia 30 de novembro último foi lido o 
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Requerimento n° 909~ de 1994. que será noVamente lido pelo Sr. 
1 o Secretário. -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 909, DE 1994 

Nos termos do disposto no art. 255, n, 12, do Regimento 
Intemo. reque~e o Projeto de Decreto Legislativo n° 82. de 
1994 que "aprova a alteração de contrato de de empréstimo acor
dada entre FURNAS - Celllrnis Elélricas S/ A, e um oons6n:io de 
bancos alemães. para transferir recursos fmanceiros destinados à 
construção da Usina Nuclear Augra ITI paro a Usina Nuclear Au
gra II. e cria -comissão de avaliação das atividades do ·setor nu
clear'', seja apreciado também pela cõmissão de Assuntos Econô--
micos. _ _ · 

Sala das'S<SSÕes, 30 de novembro de 1994.- Senador João 
Rocha. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (AmeoMello)-Tem V. Ex' apalavra. 
O SR. RONAN TITO - O projeto está em regime de ur-

géncia. Sr. Presidente? · 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -'Sim. a matéria está 

em regime de urgência. ' 
O SR. RONAN TITO -Então, ·a maiéli.~ vai ser posta- eni 

votação. : · . __ 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Agora sexá votado 

o requerimento. A matéria será, posteriormente. apreciada pela 
_Comissão de Relações ExteriOres e Defesa Nacional e. nesta ses-
são. pela Comissão de Assuntos Econômicos. _ . ' 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ambos os pareceres 
serão proferidos agora? 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Exatamente. Os pa-
receres serão proferidos nesta sesSão. · · -----

0 SR. PRESIDENTE (Aureo Mel!o) - Em votação o re-
querimento. . -

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-
tados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
A matéria será exãminada também pela Comissão de As- ' 

suntos Econômicos. 
Nos termos do arl14o. a, do Re~~tO Intemo. designo o 

nobre Senador Ro:nan Tito para proferii parecer sobre a matéria; 
em substituição i Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na
cionaL 

.. , O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para emitir parecer. 
Sem .revisão do orador.) - Sr. Presideme. srs e Srs. Senadores. ·o 
que se pretende com este decreto iegislativo é transferir os fman
ciamentos que estavam· comprometidos com o Projeto-Angra III 
para o Projeto Angra_TI. Por quê? Estamos com dois projetes cami
nhando a passos de tartaruga e claudicando por falta de recursos. 
Os recursos solicitados anteriormente e aprovados pelo Senado Fe
deral para Angra m serão transféridos. através de um decreto le
gislativo. pata Angra n Isso é suficienfe para terminar o Projeto 
Augran. 

Este é o relatório e a ele sou favorável. O decreto legislati
vo, no entanto, Sr. Presidente. vem Com lllÍl-erro-de redação. Por
tanto, lê-se_: "o projeto referido autoriza, em seu art. ! 0

, a empresa 
FURNAS- Centci.iS Elétricas S.A. a proceder a referida alteração 
contratual junto ao consórcio de bancos alemães na opexação con
trntada e ora alterada." Numa emenda de adequação está o Dres
dner Bank AG como agente. O agente lião é o Dresdner Bank. É 
um consórcio de bancos que agencia esse emptéstimo. 

Sendo assim, vamos colocar na adequação o seguinte: "a 

proceder a referida alteração contranJaljunto_ao consórcio de ban
ws ~e;wães na operação conUatada e Oia alt.erad.a.··-

0 projeto dispõe, em seu art. 2°, que a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal constituirão Comissão Mista destina
da a avaliar os resultados da atual política nuclear brasileira, 
~sentando ~lat6rios circunstanciados ·sobre a questão no 
prazo de 120 dias. · · -

9 relatório é fã.Vorável poxque. se verdadeiiameine aconte
cer- e esperamos que aconteça- de o Brasil crescer os 7% preten
didos - que é uma taxa tradicional de crescimento do Brasil da II 
Guerra até a décac4 de 80, quando tivemos uma recessão que: se 
prolongou por 13 anos -. 6,. possíVel que,' ri.O fmal do ano que vem, 
tenhamos carência de energia elétrica. Por isso mesmo temos de 
concentrar os recursos naquelas usinas que estão em fase de térmi
no de construção para que possamos acudir à necessidade nacional.· 

Quando se fala em falta de energia numa época em que hã 
computadores. elevadores etc, V. Ex a e oS demais Senadore's pode
rão avaliar o que acontecení com o Biasil se houver escasSez de 
energia no fmal do ano que vem. · 

POr isso, como Relator, tanto da Comissão de Assuntos 
Ecoilô.micos como âa Comissão de Relações· Exteriores e Defesa 
Nacional, apresento relatório favOrável. · · · · · 

---.É o parecer. Sr. PreSidente.·· 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - O Senador Ronan 

Tito tOanifestou-sei pela Cori:rissão de Assuntos _Econômicós e pela 
ComisSão de Relações EXteriOres e Defesa Nã.cional. · 

O parecer conclui favoravelmente, com a emeilda de reda
ção que apreSenta. 

· Completada "·instrução da iimtéria, a Presidéncfu esclarece 
ao Plenário que, durante a discüssão~ poderão ser oferecidas emen-
das à propOsição. · · 

Passa-se à disàissão do JirojeiO e ila emenda de redação, ~ 
tumo único. (Pausa.) · · · · · · 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente. peço a 
palaVra. paro discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Com a palavra o 
nobre Senador Jutahy Magalhães. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discu
tir. Sem revisão dó orador.)- Sr. Presideme, fogo que cheguei ao 

$enado Federal hã dezesseis anos, tive a oportunidade de partici
par de uma CPida Energiá·Nuclear;-em que o Senadór Jarbas Pas
sarinho foi o Relator da primeira fase, anterior à minha chegada ao 
Senado. Tive a satisfação de imediatamente entrar em coníato com 
os trabalhos de uma CPI da maioi impOrtâricia, ccimO-fOi a CPI da 
Energia Nuclear. 

· Recordo-me, Sr. Presidente, de que, quando o Brasil come
çou a tratar do acordo nuclear com a Alemanha. era quase um cri
me de lesa-pátria alguém ser contra o acordo nuclear, um ano de
pois. era crime ser a favor da energia nuclear. Veja V. Exa como 
não apenas situa~s mudam. mas também as circunstâncias e, 
principalmente, como se desperdiça dinheiro neste País. 

Fez-se um ac_ordo para oito usinas atômicas, com base na 
idéia de que estávamos tendo um crescimento econômico no País 
acima' de 10%. Como o Senador Ronan Tito teve a oportunidade 
de dizer quando se referiu ao crescimento de 7%. isso piovoca 
uma demanda enorme de energia para que tenhamos necessidade 
de construir novas usinas, e o filé mignon da energia hidráulica 
terminOU. Agora temos que-- aproveitar a energia hidráulica da 
Amazônia em terreno plano. criando grandes problemas ecológi
cos e encarecendo o resultado final da produção de energia. 

Tivemos que fazer acordos econômicos e não construímos 
as usinas. Demos um primeiro passo tremendamente errado com a 
Usina de Angra. a qual compr.unos dos americanos com "caixa 
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preta". O resultado está aí: a Usina de Angca praticamente não está 
funcionando. 

Posterionnente, houve problemas com a construção de An
gra n e discussões a -respeito do teaeno ao qual f~! _dado um nome 
indígena visando a mostJ:ar que o teneno nio era apropriado para a 
construção de uma usina e, cooseqileotemente, poderia baver abalos. 

O Sr. Ronan Tito (fora do microfone)-'- Foi dado o nome 
de Pedia Podre. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- EXatamente. O acordo 
foi sendo esquecido, mas muitos recursos haviam sido gastos e por 
falta desses recorsos. ·começamos a pagar um custo fmaliceiro 
muito alto por uma usina que não iria- gerar energiaem-tão pouco 
tempo. 

Se voltannos a crescer 7% ou 10%, :P:reclsarem.os tomar 
uma decisão: verificar se vamos ter ou não que conStruir essas usi
nas nucleares. O tempo dC maturação de uma usina -dessas é supe
ria: a 10 anos, quando se pensa em coo.struir uma usina, está-se 
pensando na produção de eneJ:Eia daqui a 10 anos. 

Estamos lutando por um projeto de política energética con
sistente. para. sabennos o que devotá ser feito daqui ein diante para. 
não faltar -energia. Temos um índice dos mais perigosos a respeito 
das necessidades de energia nnm futuro proximo, exatanrei:ifu por
que não há recuxsos para. a construção de outias usinas além das 
usinas hidtáulicas existentes. -

Quando o Senador Ronan Tito proferiu o seu parecer~ mos
trando que esta é uma situação de emergência. há uma simação I& 
gica: por que dividir recursos para duas usinas e nenhuma delas 
ser concluída, pagando um custo financeiro dos mais altos? 

· Se esses recursos, somados. forem sufJ.Cientes para concluir 
uma das usinas, temos que fazer isso com urgência e tomar todos 
os cuidados. necessários com os problemas ecológicos oriundOs de 
uma usina nuclear~ mas também com o reconhecimento da necesR 
sidade de produzimlos mais energia neste País. 

Por esta razão~ sou favorável a que se aprove este decreto 
legislativo, porque precisamos dos recursos para a conclusão de 
uma dessas usims. possivelmente Angra n. 

O SR. PJmSIDENTE (Aureo Mello) - Continua em dis
cussão a matéria. 

O SR. RONALDO ARAGÃO- Sr. Presidente, peço a pa
lavxa para. discutir. 

O SR. PRESIDEN'fE.(Aureo Mello)- Conoedo a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB-RO. Para discutir. 
Sem revisão do orador.) - Ser. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. 
ouvi com atenção o parecer proferido pelo Senador Ronan Tl.to e 
as- cOnsiderações abalizadas do Senador Jutahy Magalhães a res
peito do programa energético brasileiro. 

Tivemos a oportunidade de ser relator do sistema elétrico 
brasileiro e detectamos que, se o Brasil crescesse até 4 ou 4.5%. 
t.er!amos um problema sério de energia. Também visitei usinas nu
cleares na Alemanha. devido à importância que representam para o 
Brasil. 

É sa~do que o nosso potencial hic\ráulico está-se exaurin
do. Embora a Amazônia tenha um potencial muito grande, há uma 
série de dificuldades, como o problema do meio ambiente, por 
exemplo. A usina lá ftcari.a muito cara, e hã outros meios, como o gás. 

É tão problemática a difiruldade de recursos, Sr. Presidenl'(, 
que a Usina de Samuel. cuja construção começou em'l975, at~ 
hoje :não foi concluída. \ 

Se esse recurso, que deveria ter sido alocado .em 1991 ou 
1992 para. Angra II, quando Angra III ainda estava no alicerce, não 
o for agOia, não vamos terminá-la, porque a Usina de Angra II tem 
cerca de 75 a 80% já concluídos. 

ü nlais ·grave. no nosso entendimentO~ é qu·e determinados 
equipamentos par.1 essa usina estão DO portO de H mburgo, com 
um custo de armazenagem muito alto, quase um m; 1ã:1 de d6lares 
mensais. Notem bem: não terminamos aqui i obra miciada ... paga
-mos -pelo annazenamemo dO material naquele Jl0!1o C estamos 
constmindo outra usina.. 

Como bem sustentou o Senador Jutahy Magalhães, Sr. Pre
sidente, defendo a idéia de qtlé é preciso ifu.p1ementaruma pÕlítica 
energética neste País e que seja defmido o que se quer fazer. No 
Riõ São Francisco, temos apenas a usina de Xingó e, no Nordeste, 
nãohámaiS-rienbuma. -

Portanto. é preciso que haja definição da pc!ftica eite:fgélica, 
bem COJ;!lO recursos, poitJUe nada melhor do que terminar uma usi
na paia, se for o Caso, iniciar outia. Se assim -não oCoiret. "f>Odere
mos deparar-nos com um blecaute se, por exemplo. o EStado 'do 
Rio de Janeiro e a Região Sudeste= em tomo de 4% ao ano. 

Somos. pois. favoxáveís- à conclusão da Usina de Angra IL 
deslocando-se ~ de Angra ID para esse fim. Perguntei ao 
Senador Jutahy Magalhães, que indagava ao Senador Ronan Tito. 
pa:ra me inteirar se o consórcio de bancos aceitava a transferência 
desses recursos de Angra m para Angra IL COm a af xrmação de 
Senador Jutahy Magalhães de que já tinha sido acorc!ada essa 
transferência 4e recursos. entendemos que é urgente essa transfe
rência e que se termine Angra II. 

Muito obrigado. 
Ó- SR. PREsiDENTE (Aureo Mello)- Çonililua em clís

cussão o projeto. 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente. peço a 

paJavxa para. dísrutir. 
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Concedo a palavra 

ao nobre orador. 
O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Paxa discutii. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senador Jutahy Maga
lhães citou. há momentos. a CPI que foi feita aqui. quando tive
mos a audácia de discutir o aCordo nudear Brasil-Alemanha. 

O meu monarca. pelo qual rezo toc!os os dias. e que hoje 
mora em Teresópcilis. tinha publicado um livro branco e- não acei
tava que qualquer possibilidade de discu_ssão se fizesse a respeito. 
Eu ia ser o Líder do Governo do Presidente João Figueiredo e_cra 
o .relator desta CPl. V ale a pena salientar aos Srs. Senadores como 
se tenta desmoralizar, ao longo do telD.pe, as Comissões Parlamen
tares de Inquérito, dizendo: ''Não dão em nada!" Uma acabou ~
do DO impeachment do Presidente da República e outras estão aí 
dando o seu resultado. 

~a minha memória. nessa CPI que fOf feita naquele tempo
o PMBD era minoritário, e deu o Presidente que é hoje- o PreSiden
te da República Itamar Franco. e eu era o relator-, introduzimos o 
sistema do juramento de acordo com o hearing norte-americano. à 
semelhança dele. E passamos a discutír umi matéria qtie era COiisi
derada tabu._ como disse o Senador Jutahy Maga~ães ainda há 
pouco. Não se discutia. Era tabu. E foi extraordinãiiO-o efeitO. Pela 
primeira VeZ se obrigou. por exemplo, o ExecutivO nadonal a ter 
que revelar o acordo de acionistas, que era considerado secreto, 
para se discutir a matéria. 

Eu tenho que defeiÍder a posição que o Presidente Geisel to
mou. pm:que ele realmente se baseou num documento da ELE-
1ROBRÁS. que admitia o ciescimento rn1nimo de 8% e máximo 
de I 0% da necessidade de geração de energia primária. E isso s6 
poderia ser feito a partir do esgotamento da bacia do Paraná e. 
conseqtlentemente, com a exploração de Itaipu; só poderia ser fei

·to, de acordo com esse projeto da ELETROBRÁS, a pãrtirdo mo
mento em que associássemos como auxílio, não como questão 
fundamental. mas como auxílio à geração de energia já iX:isteijfc 
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no Pais, aquelas que derivassem das usinas nucleoelétricas. 
Angra I. como disse muito bem o Senador Jutahy Magalhã

es, não figurava exatamente nesse acordo • .Arigr.i I tinha sido oom
pxada como caixa-preta da Westinghouse e até hoje está sendo 
considerada um vaga-lume:_ acende, apaga. acende~ apaga etc. Se
riam oito usiriã.s. E a partir da quinta usina -todas elas. se não es
tou equivOcado, de 600 mil quilowatts-, começariamos a receber 
a ~fexência tecnológica para t.eml.ittar alguns dos projetas com 
as oito usmas provindas do acordo. 

Um fato inreressamíssimo é que ós dominadores do clube 
atômico não pemritiam nenhum outro país entrar nesse clube, atra
vés do domínio da tecnologia que eles desenvolviam. Cçm.o a Ale
mailha havia sido vencida na guena e não podia ter usina dessa 
~ associou-se com o Bxasil. e n6s, então. passamos a ser 
parceiros num p~pjeto em que se desenvolvia o chamado jet oozz.: 
Je que era um processo diferente daqueles que os que domiDavam 
o clube atómico tinham como segredo totaL O profcl.ó era mais 
caro realmente. Até se argüia que afu.da era um pl'otótipo, que não 
haVia segurança sobre -issO. Mas era um esforço que o Brasil esta
va fazendo. 

Infelizmente. depois que o acordo praticamente havia malo
grado- devo fazer uma referência saudosa aqui a Virgílio Távora, 
que deu uma verdadeira aula sobre energia nuclear naquela oca
sião -. ouvimos todos os técnicos. e eles se dividiam entre os en
genheiros que eram partidários da hidrelétrica e os que =parti
dários da nucleoelétrica. Havia uma dúvida muito grande se a nu
cleoelétrica podia levar a um desastre totaL Logo depois, Chemo
byl como pronunciam os russos. veio a provar que era possível fazer. 

Então, foi um resultado que CODSidero espetacular, p01que 
em um acordo já defJD.ido, já pronto. e o Senado teve a audácia de 
por em discussão. Lembro a atuação de Roberto Satumino. Franco 
Montoro e Din:eu CardQsQ-:- homem que a c®a se~o trazia uma 
nova bomba;. aí apareceu essa história de que Angra II ia ser cons
truída sobre um t.exreno que tinha grw.des possibilidades de abalo 
sísmico. Imagine-se uma usina nucleoelétrica mOntada sobre aque
le terreno! Seria um desastre! .Naturalmente. a partir daí. todas as 

.temLS de Angra dos Reis devem ter ficado mais baratas. mais fá
ceis de serem compradas. Discutiu-se isso amplamen~. 

Felizmente, a Marinha brasileira, em silêncio, com tranqüi
lidade, desenvolveu um projeto que boje é considerado como prin
cipal. porque entra na tecn.ologia dos paises que até então eram os 
únicos dominadores do ciclo atômico. ______ _ 

Então. no mOmento_ erii que nós votamos essa Dla1éria. é, 
realmente. da maior importância fazê-lo, porque seria abandonar 
esse projeto daqui para frente, extremamente custoso. Conio sa
lientou o Senador Ronaldo .Aragão, o custo fmanceü:o -é-brutal e 
não se tem mais razão de fazer agora aquilo que se espern.va como 
sendo imperativo, até porque o Brasil passou a não crescer conio 
crescia antes. Então, fiCou abaiXO dos 8% o crescimento anual e a 
necessidade de geração de energia primária. Logo. esse projeto, re
latado -ainda há pouco pelo nobre Senador poF V.mas Gerais, Sena~ 
dor Ronan Tito. deve merecer do Congresso a aprovação totaL De
viam entregar esses recursos, fazer com qpe eles possam levar ao 
término da éonstrução de ~Angra Il 

Sob esse ponto de vista, de quem participou-do início desse 
processo, pedi a palavra para discutir a matéria. 

O Sr. Ronan Tito-Permite-me V. Exaum aparte? 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Concedo o aparte a V. Ex'-
0 Sr. Ronan Tito-- Nobre Senador, devo confessar a V. 

Ex• que já pertenci às duas correntes. Eu era ~dica.lmente contra 
qualquer instalação de projeto nuclear. tezmoelétrico etc. Um belo 
dia, caiu em minhas mãos um pequeno-paper que falava do século 
passado e do inicio deste século; todos aqueles que precederam es-

sas ONG$ que hoje existem ai diziam que o vapor em um perigo 
enorme~ O navio que podia ser movido a vento era inofensivo em 
termos ecológicos. mas se se colocasse uma caldeira ali dentro, ele 
poderia explodir e morrer mriita-gente. Havia uma lite:ratwa vasta 
sobre os enormes perigos do vapor. 

O SR. JARBAS PASSARJNHO - Se V. Ex' me petmite, 
nessa literattna deve haver também referência aos bondes elétricos 
do Rio de Janeiro. Todo mundo tinha medo de entrar neles COPl re-
ceio de ser elelroCUtado. - - -

O Sr. Ronao Tito- Perfeito. Mas prosseguimos na literatu
ra: a do século passado falava dos vapores, e a do início do século 
falava da~ questão energética. Então, começou a histeria naquela 
época sobre a questão da energia. Diziam: ''Isso é um absurdo!. E 
as linhas de transmissão? Já pensou se cair um fro de alta tensãoJ 
Já pensou nas queimadas? Quantos vão morrer eletrocutados'"? E 
possível, nobre Senador Jarbas Passarinb(), que tivessem morrido 
no passado alguns marinheiros, com o esteRno de aliuma caldeita. 
É possível que também alguns acidentes teoham acontecido, e isso 
deve acontecer até hoje com as liobas de transmissão. Mas a ques
tão da tecnologia é inexmáveL Temos de fazer uma opção em de
terminados momentos. Hoje, na Ftança,-~70% da enetgia é g=da 
por usinas wcleares; no Japão. mais de 60% da enexgia é gexada a 
partir das usinas nucleares. E nós? Nós ficamos discutindo, discu
tindo e ouvindo, muitas vezes, as ONqS. Agora está aparecendo 
uma coisa interessante: ilo_ caso -de qualquer orçamento, mesmo 
pequeno, em qualquer setor institucional e oficial, há, conespon
dentemente, alguém que fiSCaliza. Par exemplo, Jllii1l fiscalizar a 
aplicação do Otçamento da União, há o TnOunal de Cantas. Mas 
quem fiScaliza as ONGS? De onde vém esses recursos? Qual o 
montante? 

Há pouco tempo assistimos a protestos vindos de navios 
~essas ONGS, que, beirando uma solitária usina nossa, com apre
tensão de uma segunda. diziam que aquilo era um perigo que 
ameaçava o mundo. Interessante que não os vi fazendo movimento 
nem no Japão e nem na França. Os greeopeSce estavam aqui di
zendo que era um absurdo um litoral tão belo ser ameaçado. Agra
deço a preocupação deles com o Brasil, mas estranho que não se 
preocupem com a França, com o Japão, com o Canadá e com tan
tos outros países, como Suécia, países em que mais de 40. 50% da 
e~ergia é gerada por termoelétricas atômicas. Agora, depois desses 
questionamentos devemos dar o braçe-a-ton:er? Vamos ÍlCai' pua
dos, com medo do perigo da tecnologia? Temos é que tomar todas 
as medidas preventivas. Por isso, conforme essa emenda, uma: Co
missão do Congresso Nacional inspecionará, dentro de 120 dias 
toda a aplicação e todos os cuidados. porque também não pode
mos caÍr em outro extremo, o-de fazermos de fazer de qualquer 
maneira. Não é assim. Não_ podemos. a pretexto dos tais perigos, 
parar o nosso progresso e não adotar a nossa tecnologia. Eu gosta
ria de acrescentar apenas mais uma pequena consideração- e peço 
desculpas pelo aparte que já se f3:? longo - que diz respeit_o à vo
cação~dasFOIÇáS Attbll&s~~ eV.~Ex• citar a Marlnl!a~~;vocação 
que reputo natural para o desenvolvimento de certas tecnologias. 
A meu ver, as Forças .Amla.das modernas têm que se aparelhar 
para desenvolverem certos tipos de tecnologias, passando a se de.. 
ter sobre elas com prioridade. Primeiro~ teinos uma facilidade pelo 
fato de a corporação ser permanente; não sofre com a mudança de 
empresa ou de empregados. Segundo, a facilidade de estudos, da
dos os cursos que fazem os oficiais, podendo estes se especializar 
nas mais diversas áreas. E nós já temos aí a própria Marinha, a que 
V. Ex.• mesmo se referiu, com duas frentes extraordiDárias nesse 
setor. Toda vi~ se todas as Forças Annadas se engajarem em cer

-tos tipos de tecnologias. se aprofundando em seu estudo- e ai pre
cisarão do apoio do Senado Federal paxa a aprovação de verbas 
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substanciosas-- poderemos fazer esses experimentos e desenvolver 
tecnologias. A leroeira I3Zio que deixo à consideração dos Pares é 
a espionagem. Atualmente, a espionagem industrial é muito gran
de. Dentro das FOIÇ8S Armadas -e xessalte-se que também n6s os 
civis somos ~Otas -~ cultivamos um patriotismo que eu diria 
ontológico, faz parte. V. Ex·~ um dia, brincando, disse que, se não 
tiver esse patriotismo - e muito mesmo! - não dá para entiar, por 
cansa do castigo farda, dos exercícios e de tudo mais. De maneira 
que deixo também esse pensamento que desenvolvi há poucos dias 
em um grupo, entendendo. que as nossas Forças Am:Iadas devem 
aprofundar o estudo de algumas tecnologias que são inerentes a 
elas •. Agru!eço a V. Ex', pedindo penlão pela intromissão no seu 
discurso e pelo aloogamento do aparte. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Ao contrário, o aparte 
de V. Ex• complementa - sem nenhuma djmim1ição do aparte -
justamente o tipo de argumentos que eu tiazia. Naquela altma, ha
via a discussão entre as duas tendências em oposição: as que que
riam apenas as teonoelétricàs on especialmente as lridroelétricas 
contra as mcleoelétricas. · 

SUrgiu, então, o problema da possibilidade de um desastre. 
até mnndiaL Lembro-me bem de um dos engenheiros que na oca
sião, no debate, dizia: "Por que não se tem receio das hidroelétri
cas? Devia-ter-se também!' Seria um problema seriíssimo, de ria
IUieU intemacional, se a bmagem de Itaipu, por exemplo, viesse 
a ser destruída. Já tivemos, no Nonieste, por exemplo, Otós, um 
açude. S6 aquela prova é alguma coisa que mostra que esse perigo 
é inerente a qualquer tipo de atividade que modemiae a .situação 
que o País tem no momento. r 

Dessa forma, vimr as costas e não h" buscar uma possibili
dade de uma nucleoelétrica porque as usinas de Cbem.obyl ou a 
1'hiee Mile lsland criaram problemas, seria a mesma. -coisa que. ter 
medo, amanhã, de Xing6, de ltaipu, da minha Tucuruí, e assim por 
diante. 

Este é, então, o momento oportuno, mas de parar o projeto. 
Realmente, penso que devemos dar mais recursos pam que Angra 
n seja C<m!plementada, porque;do contrário, ela será extremamen
te cam. É aquela vellia hist6ria do ponto de onde não hã mais re
tomo- point of DO return, DO inglês britânico. 

Durante o _discurso de Sr. Jarbas Passarinho o 
Sr. Aureo Mello 4,~ a cadeira da Presidência~ -que é 
ocupada pelo Sr. Nabo r Jlmior, 2" Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo soar a cam
painha.) - Consulto o Plenário sobre a pronogação da sessão por 
30 minutos, pam que o orador conclua a sua oração. (Pausa.) 

·• ' Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada à sessão 
por 30 minutos. .. 

O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço muito a V. 
Exa, mas acho que não seria por mim que a prorrogação se faz. 
mas sjm pela necessidade de coutinuarmos os nossos trabalhos. 
Agradeço muito a V. Ex•. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, na discussão da ma~ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Encerrada a dis
cussão. 

Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~ 

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Em votação a emenda ao projeto. . 
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 

O projeto e a emenda vão à Comissãõ Diret.ora para a reda
ção finaL 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa, pa
recer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final da matéria, 
que será lida pelo Sr.l0 Secrelário. 

É lido o seguinte 

PARECER W 27l,DE 1994 
Da Comissão de DiretOia 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n,0 82, de 1994 (0° 447, de 1994, 08 Câmara dOS 
Deputados). 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de D=to Legislativo n° 82, de 1994 (n" 447, de !994, na Câmara 
dos Deputados), que aprova a alteração de oontialo de empréstimo 
acordada entre Fumas Centrais Elétricas S.A. e um consórcio de 
bancos alemães, para tiansferir recursos fmanceiros. destinados à 
coosiiUção da Usina Nedear Angra IIf _para a Usina Nuclear An
gra n, e cria comiSSão de avaliação das ativiclades do setor nuclear. 

Sala de ReUDiões da Comíssão, S de dezembro de 1994.
Humberto Lucena, Pxesideute- Nabor Júnior, Relator- Carlos 
Patrocínio - Lavoisier Maia. 

ANEXOAOPARECERN"271,DE1994 _ 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 82, de 1994. 

Faço saber que o Congresso Naciooal aprovóu, e eu, Pxesi
deute. do Senado Federai, nos tem>os do art 48, item 28, do Regi-
mento Intemo, promulgo. o seguinte · 

DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1994 

Aprova a alteração de contrato de empréstimo 
arordada entre Fumas Centrais Elétricas S.A. e um 
consórcio de banalS alemães, para transferir recur
sos financeiros destinados à construção de Usina Nu
clear Angra m para a Usina Nuclear Angra II, e 
cria comissão de avaliação das atividades do setor 
nuclear. 

O Congi.J~SsoNaciooal decreta: _ . 
Art. 1 o E aprovada a lliteração tle contrato de empréstimo 

acordada entre a Empresa Fumas Centrais Elétricas S.A. e um 
consórcio-de bancos alemães, par.1 transferir recursos financeiros 
destinados à construção da Usins Nuclear Angra m pam a Usina 
Nuclear Angra li. 

Art. zoA Câmara dos Deputados e o Senado Federal consti-_ 
ruirão comissão mista, integrada por membros das respectivas co
missões permanentes competentes, para o exame da matéria, desti
nada a avaliar os resultados da atual p:>lítíca ooclear brasileira. 

Parágrafo únicO. A corirlssão elaborar.i, no prazo de cento e 
vWte dias, _relatório cii'cunstanciado daS atividades do setor nu
clear, inclusive no que diz résPeito à aplicaçao dOs recursos aloca
dos oriundos de empréstimos intemaclonais,-SOlicitaD.do, na forma 
regimental, a colaboração de repxesentantes de todos os setores e 
órgãos envolvidos. 

AJ:t. 3° Este Oe-cret.o legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Aprovados o pro
jeto e a emerida.. e estando a matéria em regime de urgência, passa
se à imediata apreciação da redação finaL 

Em discussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encexro a discussão. 
El'll votação. 



8508 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGP.ESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1994 

Os Srs. Senadores que a aprovãm queiram permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDE!IlTE (Nabor Júnior)- Item 43: 

REQUERIMENTO N' 859, DE 1994 

Votação, em tumo único, do Requerimento n° 859, de 1994, 
de Senador Eduanlo Suplicy, solicitando, nos termos regimentais, 
a inclusão em Clidem de Dia de Projeto de Lei de Senado n' II, 
de 1993; de sua autoria, que concede anistia em decom\ncia de 
sanções impntatias pela prática de atos ou fatos que busquem res
guardar a moralidade píblica. 

Em votação o requerimento, em rumo ónico. 
Os S:rs.....Senadores qae o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovado. 
O Projeto de Lei de Senado n• I U93 será incluído em Or

dem de Dia, oportunamente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jónior) - A Presidência reti

"' da pauta a matéria constante de Item 55, nos tennos de art. 175, 
e, de Regimento Intemo. 

É a seguinte a matéria m.iiada de pauta: 

PROJETODELEIDOSENADO N'73, DE 1991 
(Jncluíde em Onlem de Dia nos termos de 

art.l72, L doRegimentolntemo) 

De autoria de Senador Jutahy Majllllhães, que 
dispõe soblJ' isenção de imposto de reuda pam bolsas de 
estudos de médicos residentes e remnneiação. de estu
dantes em estágio pam complementação de estudos uni
versitários. (Dependendo de parecer da Comissão de As
suntos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 56: 

PROJETO DE LEI Do SENADO N' 402, DE 1991 
(Incluído em Clidem de Dia nos termos do 

art.172,LdeRegimentolntemo) · 

De autoria de Senador Moisés Abri:o, que clispõe 
sobre os planos. de benef"!Cios das entidades fechadas de 
previdência privada patrocinados por entidades da admi-
nistração inc!ireta aa União. ·· · · -

(Dependendo de parecer da Comissão de Assun
tos Econômicos). 

Nos termos do art. 140 alínea b do Regimento Intemo, de
signo o nobre Senador César D:i3s para pfoferiTpaiiCer em substi-
tuiçãoàComiSsãodeAsSufltós-Ecõiiômicos. --- - -

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-'RR. Para proferir parecer.) -
Sr. Presidente, SI" e S:zs. Senadores, de autoria do ilustre Senador 
Moisés Abri:o, o presente projeto lem pi:Jr objetivo dispor sobre os 
planos de benefícios das entidades fechadas de ptevidência privada 
patrocinados por entidades da Adnúnis!ração Inc!ireta da União. 

Ao justifiCar sua iniciativa, o nobre parlamentar atmna que 
"·- tem oconido abusos na destinação de recursos p.íblicos para a 
complementação de beneficios previdenciários através de entida
des de previdência fechada, também conhecidas como "fundes de 
pensão". Algumas dessas entidades. como resultado da excessiva 
liberalidade dos entes píblicos patrocinados, vêm acnmulande 
vultosos patrlmônios,-de sorte a manter planos de beneficios cada 
vez mais generosos, verdadeiros privilégios no altual contexto de 
contenção de despesas públicas. 

V ale ressaltar aqui alguns pontos de suma importância con-

tidos neste projeto. 
Em primeiro lugar. propõo-se (art. 1°, inciso 1) que o valor das 

conttibuições dos patrocinadores não incida a 50% (cinqiienta por 
cento) ilas conttibuições dos segmados. Trata-se de meclida salutar. 
uma vez que, desse modo, se evitam as tnmsfen!ncias do custo da pre
vidência complementar aos seus consumidores. bem como se põe 
fnn as disparidades que vêm ocorrendo entre as patrocinadoras. 

-Por outro lado, veda a cobertuia automática de déficits· fi
nanceiros pelas pãliOcinadoras"_(art."l 0• inciso" m e as obriga a pro
ver sua cobertura somente através da expressa autorização do ór
gão executivo de flSCalização e controle do M'mistério -da Previ
dência Social. Tai procedimento deverá impeciir a prática atual que 
toma as administrações desses fundos totalmente isentas de res
ponsabilidade quanto ao-desempenho positivo ou negativo dos res
pectivos planos de benefícios. · 

O projeto determina ainda que os desequilíbrios financeiros 
doravante aputados nos planos poderãO ser compensados OOri1 a 
redução de beneficies a serem cooceclidos (art. 3'). A meclida tem 
uma conotação saneadora. mas na prática não surtiria efeito. Todo 
instrumento legal. deve ser categórico a ftm. de que se obtenha o 
objetivo que se quer atingir. Assim sendo. o texto do art. 3° deve 
ser aperfeiçoado. 

Do mesmo modo, o art. ZO deve ser alterado a frm de viabi
lizar a operacionalidade da proposta. que ptevê o piaZO de 31 de 
dezembro de 1993 pam as entidades se adequarem às determinaçõ
es da presente mec!ida. 

Por fim. propomos uma c:orreção ao inciso Ir do art. 1°, pois 
na atual estrutura admínistrat.iva o MiDistério-do Trabalho foi des
membrado do Ministério da Previdência SociaL 

Concluindo, podemos afmnar·que a implementação das me
clidas cOntidas nesta proposição 1r.!rá uma valiosa contribuição 
para a racionalização do volume e do uso dos recursos disponíveis 
por estas entidades, bem como redimensionar.i o seu crescimento 
com os objetivos institucionais que presidi:rn.m a sua criação cOmo 
entes de previdência complementar. 

· Ante o exposto. opinamos pela aprovação dó Projeto de Lei 
do Senado n• 402, da 1991 com as seguintes emendas: 

EMENDA N' 1-R 

Dê-se ao inciso n do art. 1 o a seguinte redação: 
''II- N""ao poderão Imanciara-cobertu:ra do déficits apoiados 

nos planos, salvo por expressa autorização do órgão executivo da 
fiscalização e controle do Ministério da Previdência Social, reque
rimento conjunto da entidade e de suas patrocinadeiaS. 

EMENDA N'2- R 

Dê-se ao art. zo - As-eiitidades referidas no artigo anterior 
cujos planos tenham apartes de oontti.buição da patrocinadora su
perior ao limite f"txado no inciso I do mesmo artigo terão prazo ~é 
31 de dezembro de 1994 pam seenquadmrem à nova conclição, se
gundo planejamento a ser submetido ao 6rgão executivo de fi.scali
zação e conlrole do Ministério da Previdência Soeial. dentro de 90 
(noventa) clias contados da data da promulgação desta lei". 

EMENDA N' 3- R 

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação: -
"Art. 3' Os desequihôrios financeiros doravante apnmdos 

nos planos setão compensados com a redução dos beneficies a 
conceder, através de refotma. regulamentar a ser submetida ao ór
gão executivo de fiscalização e controle do Ministério da Previw 
dência Social." 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O parecer conclui 
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favoravelmente à matéria com três emendas que apresenta. rinho. 
A matéria fic3rá sobre a mesa durante cinco sessões ordiná

rias, a fim de receber ,mendas, nos tennos do art 235, rr. letra d, -
do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENI'E (Nabor Jüni<>r) - Nos termos do art. 
l4ü.-Ietra a~-dO Regirilento Interno, designo op.obre senador Au
reo Mello para proferir parecer sobre o projeto e a emeil.dã.-ein 
substituição à Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidadania. O SR. PRESIDENTE· fNabor Júnior) - Sobre a mesa, re

querimento que será lido pelo Sr. ]•Secretário. 

É lido o seguiri.te · 

REQUERIMENTO N" 983, DE 1994 

Nos termos.do. art~ 311, alínea a, do Regimento IntemQ..:re--· 
queiro preferência pala o Projeto de Lei do senado D0 112 .a flm de 
ser apreciado antes da III31éria constante âo ítem n' I da Ordem do 'Dia. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994.- Senador César 
Dias. .. . 

O SR. PRESIDENTE _(Nabor Júriior) -Em votação o _re: 
querirnento. . . 

Os Srs.· Senadores que o aprovam queiram perinanecer sen-
tados. (Pausa.) · 

Aprovado, contra o voto do SenadOr Wilson Martins. 
Será feita a inversão solicitada. · 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 31: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 112, ()E 1993 . 
(Em regime de mgência, nos termos do 

3lt. 336, b, do Regimento Interno) 

O SR. AUREO MELLO (PRN-AM, Para.ernifu parecer.} 
-Sr. Presidente, Sz&s e e Srs. Senadores. o Projeto de Lei do Sena-

-do n• 112, de 1993, de autorlá ·do ilustre Senador CÉSAR DÍAS 
(PMDB-RR), pretende modiflcar o processo para a demarCação 
das terras indfgenas. atualmente disciplinado pela Lei n° 6.001, de 
1973 - Estatuto do Índio-, e pelo Decteto n• 22, 4e 1991. De 

-- acordo com essas normas. o processO demarcatório das terras indí
geDas é ·administratiVO. ~Tmjnanâo tom a homologação pelo Pre- · 
sidente da República. po:? meio de decreto. - · _ 

A principal mudança que o projetO ora sõb análise pretende 
introduzir consiste em submeter o processo ao Congresso Nacio
nal, o que implica que o ato demarcatório passe a ser a lei e não 
mais· O decteto. · 

A proposição apresenta, ainda, duas importantes inova~: 
. o Governo Federal, na etapa administrativa do processo, deverá 
. consultar os Governos dos Estados ·em que es~jain contidas as 
áreas que se pretenda demarcar. e, quando as terras demarcáveis 

--estiverem localizadas em_ áreas de faixa de fronteira, a matéria de
vecl ser apreciada por uma comisSão' integrada por representantes 
dos óxgãos ·da Administração Pública ligados ao 1~. em especial 
aqueles encanegados de zelar pela soberania nacíonal. Discussão, em tumo único, do Projeto de_-Lei·do Senado n~ · 

112, de 1993, de autoria ·do Senador César Dias, qúe ãltêra o' arL 
19-da Lei n• 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo parà de
marca-ção das t.en:as indígenas, e dá outras providências. -

Fmalmente, o Projeto estabelece que as deman:ações de ter
ras Jnq.ígeD;~.S local.izadas em faixa de frpnt,eiia deverão ser revistas
de acordo _com a sis~mática ora ,pÍ'qposta. no ptiizo máximo de 
240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da publicação da 
nova lei. 

(Depehderido · de parecer da Comissãõ · de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

Sobre a mesa, emenda qlie será lida pelo Sr:. }0 S~tário: · 

É lida a seguinte 

EMENDA N' 1-PLEN 

Dê-se ao § 3° do art. 1 o do Projeto de I..ei do senado n° 112~ 
de 1993-,a segumie redação: · · · 

"Art.19. ·-······ .. ··-··--'-·····-···---·-··--····--·····- -
§ r• -----------~-----------'-------------------
§ zo _________ ......_,.,.~ ....... :._ ... :..--.. ~.;_.:.~----······-· 
§ 3°Quandoo projeto de lei de autoria do Presidente dá Re

pública propuser a demarcação em áreas situadas na faiXà de fron
teira, o assunto, antes de encamlnbado ao Çongressõ Nacional. de
verá ser examinado pt}lo Conselho de Defesa Nacio:pal, ouvidos os 
seguintes órgãos: 

I - Ministério de Minas e Energia; 
li- Ministério do Meio Ambiente e daA:riiãzôniaLegai; 
ID- Çn-gão Federal de Assistência ao Índio; -
IV- Orgão fundiãrio federal; e 

- V- Secretaria de Assuntos Estiatégi.Cos- SAE." 

Justificação 

O Projeto de Lei do Senado n° 112/93 tem como Objetivo 
modificar o processo de demarcação de terrãs ~genas. assegu
rando que os Governos dos ~tados onde se localizam as áreas de
marcáveis sejam previamente consultados. bem. cm;no_ incluir no 
processo decisório o Poder Legislativo, o Conselho de ~fe~ Na
cional e órgãos do Executivo. 

Com o propósito" de aperfeiçoar a Proposição em tela. e vi
sando, também. harmonizá-la com o previsto no inciso III do § 1 o 

do art. 91 de ConstituiçãO Fedetal, submeto à consideração de 
meus pares a presente Emenda Modificativa~- --

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994.- Jarbas Passa-

· :- O. nObre Sena~ CÉSAR DJ4S._ na justificação. defende as 
mudanças ''tendo em_ vista que o tema envolve aspectos da mais 
alta importância para o conjunto da sociedade brasileira, como se
gurança nacional, meio ambiente, exploração econômica de recur
sos naturais, entre outros". Quanto à necessidade de revisão dos 
atos demarcatórios, ~menta que !l.11sugestão decorre da polêmi
ca verificada a partir da_ edição dos, af.OS adm..inistrativos que àe
nlarcaratii as referidas áreas, cujo exemplo marcante é a terra indí
gena_IA:.NOMAMI. nos Estados de Roraima e Amazqnas" e_que 

· ''tais· âtôs governamentais revelam u·ma- -estianha e inconcebível 
discrepância de áreas,· com evidente superficialidade e sem ne
nhum embasamento técnico-cientifico:- Esse procedimento arra
nhou os 1r:anda.mentqs constitucionais expostos no art. 20. § 2°, 
art. 91. § 1°, inciso Ill. e art. 1°, inciso r·. 

Ao Projeto foi' apresentada uma emenda, de autoria do no
bre Senador JÁRBAS PASSARINHO (PPR-PA), que preVê a au

-diência ·do Conselho de Defesa Nacional, na hipótese de demarca
ção de lenas em áreas situadas em faixa de fronteira. Em contra
p~da. a mesma emenda reduz. em relação à proposta do Senador 
CESAR DIAS, o número de órgãos que integram a comissão de 
análise dos processos. excluindo exatam.ente aqueles que integram 
o Conselho de Defesa Nacional. 

É o relatório. _ 

ll- ])os Aspectos Jurídicos e da Redação 

A propo"sição atende aos reqUiSítos formais ·de coDstitucio
nalidade, por se ti-atar de matéria de lei (ait. 48. CF). cuja iniciativa 
é concorrente (art. 6!',--CF). Consoante a Constituição Federal, art. 
48, ínciso V. a lei é o instrumentO normativo adequado para disci
plinar a matéria ''bens do domínio da JJAião ", sendo que nesses es-:
tão contidas 11as terias tradicionalmente ocupadas pelos índios" 
(CF. art. 20, inciso XI). A Lei n' 6.001, de 1973, em seu art. 19, 
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entretanto, delegou ao Executivo o poder de demarcação das terras 
indígenas. Portanto, neste aspecto, o projeto ora sob exame não 
apenas é constitucional como visa a resgatar-o coiTe to alcance da 
Lei .Maior, ao dispor que as normas refereD.tes aos bens de domínio 
da União sejam emanadas do Congresso Nacional. 

Por outro lado, a redação sugerida no Projeto para o § 3°, 
art. 19. da Lei n° 6.00In3, bem como o disposto no art. 2° da pro
posição sob exame, contêm uma regula~enta.ção parcial do art._ 20, 
§ 2°, da Lei Maior, com o objetiVO de consagrar, na faixa de fron~ 
te ira, o fundamento .da soberania. expresso no art. 1°, inciso L da 
Constimição. Deve ser destacado, ainda, que a comissão proposta 
na redação do novo § 3°, art. 19. da Lei n• 6.001/73, tem inspira
ção noart. 91, § 1°, inciso_ID, da CaJ;ta Magna, que também atribui 
a um órgão colegiado- o Conselho de Defesa Nacional- a análise 
da utilização de áreas indispensáveis à segurança. do Território Na-
cional · 

Isso posto, e tendo-se em vista os demais ~tos da pro
posição, considera-se que o Projeto de Lei D0 112, de 1993, .atende 
aos requisitos de constitucionalidade. juridicidade _e bo_a t~_ca le-
gislativa. ~ 

III -Do Mérito 

O grande· mérito da proposição consiste em subineter ao 
Congresso Nacional nlatériã de enorme importância para a Nação 
brasileira. resgatando. assim. o verdadeiro sentido da norma cons
titucional, conf~e já exposto no item anteriOr. _ · -

O processo demarcatócio- atualmente observado - discipli
nado pela Lei n° 6.001. de 1993- transferiu todOs_ os poderes para 
o Executivo. Todavia, as controvérsias geradas pelos atos mais re
ceiltes de demarcação e, sobretudo. pela dimensão que o tema as
sumiu, envolvendo os mais diversos interesseS. inclusive interoa
cionãis, justificam qUe' o Congresso Nacional retome as suas prer-
rogativas. - -- . 

Além disso, demonstiando que o ato unipessoal é mais sus
cetível a falhas e arbitrariedades. lembra bem o nobre Senador CÉ
SAR DIAS. autor da prOposição. -que os atos govemame:Otais de 
demarcação da terra IANOMArvll foram adotados com "evidente 
superlicialidade e sem nenhum embasamento teórico". 

Em outros termos. o I!LaÍor mérito da pioposição consiste 
em adaptar o processo de demarcação aos novos tempos de demo.i. 
ctácia~ dei.Xao:ao~se· àêliao- a::·auematíVã-ão-ato unipessoarepar
tindo-se para uma" solução aberta. negociada, em que os diversos 
interesses da sociedade brasileira possam ser expressos e analisa
dos pelos Congressistas. 

Ainda de acordo com a orientação d-e democratizar o pro
, cesso, duas inovações merecem aplauso: 

- determinar que os Goveinos-doS Est.a:ciõS O!ide se locali
zam as terras demarcáveis sejani previamente consultados. Com· a 
medida. busca-se o equilíbrio federativo. arranhado por recentes 
atos demarcatórios em que a União aproprioU-se de parcelas signi
ficativas dos territórios dos Estados, prejudicando os interesses lo_
caisa Eventu~s divergências entre o Poder Executivo- da União e 
os Gov.emos Estaduais permitirão ao COngiesso Nacional o conhe-
cimento dOs diferentes enfoques C intêre-sses; . ----

- submeter o processo a uma comissão de representantes de 
Ministérios e outros órgãos do Executivo ligados ao tema, quando 
a área demaxt:ável estiver localizada em faixa de fronteira. E sabi
do que o Brasil. por atravessar um period.o de sérias dificuldades 
eoonômicas. está deixando de equipar adequadamente as suas For
ças Annadas. Conseqüentemente, além dos. problemas de seguran
ça nacional normalmente obsezváveis em países com as dimensões 
do Brasil. a situação tomou-se mais grave {>ela escasSez de recur
sos& Aliado_ a OJdo isso, verifica~se o crescente interesse intemacio-

na! na Amazônia, ocasionando <imeaças ao pleno exeroício da so
berania- bpisileira na região. Por isso. as terras inçlígenas localiza
das em faixa de fronteira devem merecer um !talamento especial. 
diferenciado em relação às demais áreas do Temitório Nacional. 

__ tendo-se em vista que. acima de tudo. devem ser presenrados os 
interesses nacioriais. 

Quanto a este último aspecto, a emenda do ilustre Senador 
JARBAS PASSARlNf!O adapta a pi:opi)sta ao texto constitucicr. 
nal, que prevê a audiência do Conselho de Defesa Nacional. e, em 
contrapartida. simplificã. a composição da comissão de análise dos 
processos demarcatórios. -

Por fllll, o projeto prevê a revisão das der:Dan:ações localiza
das ~ faixa de fronteira. De aCOido com os argumentos apresenta
dos no parágrafo anterior, não teria Sentido. para a segurança na
cionaL que o projeto tivesse em vista apenas as demarcações futu
ras. Os problemas hoje verificados nas fronteiras brãsile_iras locali
zadas na AmazôiÍia decOrrem de atos já praticados e que. portanto. 
devem ser reavaliados sob a nova sistemática. levando-se em conta 
as mais diversas aspirn.çê1es da sociedade bi3Silei:ra. dos povos in
dígenas e da população daquela região •.. 

IV -Conclusão 

ConfOIDJe os ar_gu!nentos -apreSeniádOs.. opinamos pela 
aProVação ao Projeto de Lei n" 112. de f993. proposto pelo ilustre 
Senador CÉSAR DlAS. e da emenda do nobre Senador JARBAS 
PASSARINHO. ~ 
- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O parecer conclui 

favoravelmente ao projeto e ã emenda apresentada. 
Completada a instrução da i:natéria, passa-se ã discUssão do 

projeto e da emencia; em turno único. 
.. O SR. JARIIAS PASSAIUNHO - Peço a palavra para dis

cutir, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Conoedo a palavra 

a V. Ex'. --
O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Paia disa~tir. 

Sem revisão do orador~)- Sr. Presidente. lastimo a forma pela qual 
o meu eminente Colega pelo Estado de Roraima justificou o _seu 
proje~o. e lastimo també!)l que o nobre Senador Aureo Mello tenha 
encampado esse tipo de acusação. que me parece absolutamente 
desmed_~·_i?}l~~-~-ip~~~pá..Y~1.------ --:- _ 

Não houve nenhuma superficialidade na demarcação das 
terras ianomâmis. Ela foi submetida ao esrudo não apenas da Fl.J
NAL baseado em todos os documentos que tínhamos. inclusive 
antropológic~. nos levantamentos da UnB. nos levantamentos 
que fiz questão absoluta de obter através do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais, e foi submetida a vários órgãos do Governo 
brasileiro: à Secretaria de Assuntos Estratégicos, ao Gabinete Mili
tar. ã. Infra-Estrutura. Todos opinaram sobre o assunto. inclusive a 
então Secretaria de Meio Ambiente. 

A discussão a respeito da terra ianomâmi já é mulio antiga 
aqui, a partir do momento em que houve a Portaria e o Presidente 
da República homologou-a. Tem sido acusada essa Portaria de ser 
inconstitucional. Absolutamente! Ao coD.trário, nobre Senador Au
reo Mello. O artigo a que V. EX• .se_ i-eporta, que é o art. 20 da 
Constinüção. diz: 

Art. 20. São bens de União: 
Elenca os bens da União. e o último elencado diz exatamen

te assim: 
XI- as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
Ao mesmo tempo estão colocadas na faixa de fronteira:; es

tão colocadas na faixa de até 150 quilômetros, a soberania da 
_União estará garantida, absolutamente gar.mtida. Então, do ponto 
de vista _constitucional não houve nenhum tiJX) de transgressão. 
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O nobre Re)ator, apoiando a justificaçãO do nobre Senador ta que nós já estávamos sub judice. O Executivo já estava sub ju
CésatDias, fala em utilização. Ora, a demarcaÇão não-manda utili~ dice. O Meritíssimo Juiz da 'r Vara Federal já havia intiinado o 
zar. a demarcação apenas limita a terra que deve coxresponder Govemcr a fazer a delimitação de terras naquela superficie que foi 
àquela tradicionalniente e pennafientemente ocupada pelos índios. por nós recomenda.da. No Governo do Presidente João Figueiredo, 
É clàramente provado que é uma _tena permanentemente e tradi- com o Ministro Mário Andreazza, houve uma decisão que manda-
cionalmente ocupada pelos ianomâmis aquela que foi delimitada. va fazer a delimitação D.o valor de 7 milhões de hectares. Depois, 

Para a utilização. sim, deve ser ouvido o ColJSelho de Defe- no Gt?vemo do Presidente José Samey, quatro Ministros assinaram 
sa Nacional. É quando a Constituição prescreve. Para a utilização essa mesma delimitação, e até maiór. Uni ano depois, mud.arã.J:Q de 
é preciso ouvir o Conselho de Defesa. _ _ ·idéia e passaram a criar a chamada "dezenove ilb.as'1

• Então, fica-
A emenda que apresentei foi- apenas, nó caso---de vir a ser vam 3.s ilhas e, entre elas, as florestas nacionais, ·ônde seria P'!SSÍ

aprovada essa medida- cujo objetivo seria não mais deixar ao al- vel fazer a garimpagem. Aquilo ali, do meu ponto de vista, quando 
vedrio _do Executivo a demarcação. niaS fa.iCr passar pelo Con- estudeiamatéria~ecom.-amaiorseriedadepossível. seriacomofa
gresso Nacional-, para evitar o que me pareceu um equívoco mui- zer com que, por exemplo, quem morasse no Plano Piloto não pu
to grande no projet.<> apresentado em si, porque o projeto ew si desse ir ao Lago Sul, porque entre o Plano Piloto e o Lago Sul ha
elenca o Conselho de-Defesa Nacional e os órgãos que já o consti- veria uma floresta nacional, na Asa Norte, por exeinplo. 
tuem. Era preciso, portanto, expungir daí essa irregularidade, esse Portanto, esse desmembramento do território indígena é que 
equívoco. _ _ _ _- __ foi por nós cOnsiderado nefasto do ponto de vista antropológico. 

Mas: não podemos aceitar aqui, Sr. Presfdente, nesta hora, Mas o Governo pode e deve- ainda há días, discutirido ~ ques
que a justificativa apresentada pelo nobre Senador, meu Colega: e tãO nó"SIV AM, reclamei do Governo a neces~dade de se apresen
pelo Relator, possa encampar essa acusação de superficialidade. E tar um projeto, e não podemos __ ser nós, porqUe a hora em que apre
outras coisas que ouvi e Dão guardei de memória, e que me parece sentarmos um projeto para a utilização de terras, temos que colo
que atingem. de qualquer maneira, a seriedade com que este pro- car aqui 6 Presidente da República, que é o Presidente do Conse
blema foi tratado. -_lho de Defesa. Então, não tinha como fa~r. O projeto é pertinente 

Foram anos de estudo. Logo que cheguei ao Ministério da ao Executivo e éle deve apresentá-lo. 
Justiça começou eSte problema, levantado pelo Presidente da FU- Encerro a discussão, Sr. Presidente, apenas defendendo-me 
NAL Fiz com que voltasse toda essa matéria para reestudo; ela foi da justificação, porque considero que o meu Colega Senador foi 
toda reestudada e aí esbarrei. evidentemente, nos iriteresses daque- injusto conügo e injusto é o Relator também. _ 
les que defendem os garimpeiros e daqueles que defendem a terra . O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Continua ein dis- -
ianomâmi. a necessidade de preservá-la. Mas não tomar as terras cussãc,-0 projeto e a eineiida. -
intocáveis. Tanto que o Conselho de Defesa pgde, evidentemente, O_ SR. W'ILSON MARTINS- Sr. fuSldenii, peço a -pala-
a partir do momento da utilização, fazer com -que elas possam ser vra para discutir. 
objeto de exploração nlllíla siruação racional. O SR. P~li;SIDENTE (Nabor Júnior)-Tem -v. Ex.• a pala-

Quero caracterizar que a minha emeri.da visou apenas, en- vra, para discutir. - -
tendo que se justifica dmr, aperfeiçoar aquilo que está contido no O SR. WILSON MARTINS (PMDB-MS. Para discutir. 
projeto como sendo uma repetiçãQ _descabida daquilo que cabe ao Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. na Coini.Ssão de Consti
Conselho de Defesa NacionaL Então, perdoe-me o Relator. não há tuição, Justiça e Cidadania, foi oferecido_ breve parecer favorável 
como aceitar neste relat6rio, sem o met! protesto, a justificação que ao projeto em questão. Pedi vista, apresentei um: voto em separa
se encontra quer no projeto, quer no anlparo dado pelo Relator. do, examinando longa e detalhadamente a matéria, nioStrandõ, ín-

Foi para discutir essa: matéria. Sr. Presidente, que pedi a :Pa- clusive, que o projeto fere artigos da ConStituição. COIIOborando o 
lavra, porque considero_que fui o responsável. no Governo do Pre- que dj.z o meu eminente Colega Jarbas Passa.riDho, as terras são to
sidente Fernando Collor, pela -àemarcação dessa te!Pl. E ~ssa terra ~ elas ocupadas pelos índios iano~que ninguém sabe há 
é, indiscutivelmente, habitada. não apenas tradicionalmente, ime- quantos niilênios lá se encontram, uma das popUlações mais anti-
morialmente. pelos índios ianomâmis. gas da Terra. 

O fato de essa terra ser-delimitada e chegar a ser maior do Este projeto, Sr. Presidente, foi contestado por numerosas 
que Portugal é uma conseqüência da grandeza dO Brasil. Agora. entidades na~ionais:. ConsultaaãS, oprrseram-se -ã-ele a Fundação 
torn.a:r' â" dizer que, a partii daquele momento, ela passa a ser terra Nacional dô Indio. a Conferência NaciOnal dos Bispos do Brasil, o 
dos índios e que essas organizações não-governamentais - como Conselho :Missionário Indigenis:ta, o Núcleo de Direitos Indígenas, 
se referiu ainda- há pouco--o Senador Ronan Tito-. Há realmente o lnstiOJto de Estudos Amazónicos, o Instituto de Estudos Sócio
organizações não-governamentais que pretendem que essas terras econômicoS- e o InstitUto Bras:ileii-o de Análises SociaiS e E.couô-- -
se justifiquem amanhã para um desmembramento do Território micas, entre outras. 
Nacional, porque hã ianomâmis do outro lado da fronteira, do lado O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa comunica 
da Venezuela. ãO oi:adõr que Vai ptO:rrogar-por mais :oieia hora os trabalhos, por-

Essa matéria foi objeto de uma apreciãção aqui, cu:jõ Rela- que já se encerrou o período da prorrogação anterior. 
tor foi o nobre Senador Wilson Martins e seguramente, Sr. Presi- A Mesa assegura a palavra a V. Ex.• para que prossiga te-
dente, se o Congresso Nacional entende que não deve ficar apenas cendo suas considerações a respeito do projeto. 
ao alvedrio do Executivo, muito bem. Agora,_ para justificar com o O SR. 'WTI..SON -~TINS - Não vou maçar aqui os Srs. 
fato da terra Ianomãm.i, não. Essa não. Eu -aceito ser derrotado, Senadores, lendo o meu voto em separado que, como disse, tem 31 
mas não aceito ser desonrado, em hipótese alguma. Eu não seriit -páginas de umã análiSe exaustiVa: do projeto sob todos 0$ seus ân
um leviano para levar ao Presidente da República um projeto de gulos. inclusive sobre a sua constituCionalidade. 
delimitação que fosse baseado numa aproxlmação ou em qualquer Trata-se de matéria que jamais _poderia ser colocada em re
coisa'que fosse absolutamente irresponsável em matéria de delimi- gime de urgência. Primeiro porque não tem urgência; segundo 
tação. · porque, pela sua complexidade, não poderia ser decidida aqui no 

E mais ainda, Sr. Presidente, muito pouca gente se deu con~ _ plenário, nesta hora. com pequeno número de Colegas presentes. 
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Nem número temos nesta hora para discutir matéria. de ~ta rele
vância e repudíada por organizações respeitáveiS i;la sociedade bra:
sileira. 

O meu pedido, Sr. Presidente, seria o de que se levantasse 
essa cláusula de urgência, pois realmente não há urgência- para o 
presente prOjeto. Assim. reqUeiro ã Mesa que se levante essa cláu
sula e que o projeto volte à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. onde_ deverá. ser discutido devidamente pela Comissão 
Técnica. . - . - . 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa informa ao 
ilustre Senador Wilson Martins que, em virnlde da- aprovação do 
requerimento solicitado pelo Senador César Dias, a matéria está 
tramitando em regime de urgência e, paia sustá-lo. há necessidade 
do encaminhamento à Mesa de um outro requerimento assinado 
pela maioria dos Líderes, que representam as diversas Bancadas 
com assento na Casa, oti da maioria dos Srs. Senadores. 

O SR. Wll.SON MARTINS - Diante da inviabilidade, 
neste instante, de ser atendida minha solicitação e não querendo, 
realmente, ler todo o texto do voto em separado, limito-me a dizer 
o seguinte: trata-se de projeto para regulamentar a medição de ter
ras indígenas. O assunto acaba de ser tratado e regulamentado de 
uma mauell-a completa pela Câmara dos Deputados. Esse projeto 
está caminbaudo paxa o Senado Federal. O que se quer agora mo
dificar, através de medida urgente, é que vamos novamente apre
~. em seguida. com O projeto-que vem da Câmara dos Deputa
dos. que. como disse, trata a matéria com muito riiaior substância. 

Quero ier apenas o voto e não o relãtório CJ.tie faço em rela
ção à =:<atéria: 

Por fl.m, àigo eU;-coilhecendo todos esses argumentos. além 
de outros aspectos. é no exame da abusiviâade do ato ministerial 
que reside o maior defeito de requerimentos apresentaâos. A sua 
justificaçãO foniece oS elementos Que recomen~ sua rejeição.--

Dispõe o art. 49, inciso V, da Constituição Federal- com-

mativo. Ao contrário, é ato admjnjstrativo que emana do Poder 
Executivo. materializando vontade e dever da União, -declarando -
os Iimit~ da tena. ianomâmi 

Dessa forma, fene<:e ao ~so Nacional competência 
_ para sustar a Por.a..-ia em exame. 

Nesse sentido, votamos favoravelm.entç ao envio 4os refer
enciados requerimentos ao exame do Poder Executivo, para que 
responda todas asJ'O]ltestações de ordem lécnica e ao arquivamen
to da proposição de sustar os citados atos do Poder Executivo. 
Desta feita, consi~os que os atos administ:Iativos tomados 
pelo Governo Federal nessa área de_~o de tenas indíge
nas e. mais precisamente, o território em referência, são atos ple
nos e integralmente legais. Esperamos, outrossim. que o processo 
demarcatório continue e ~ja acelerado. como meio adequado de 
cumprimento da norma constitucio.oal e fonna exemplar de ~
tenção das comunidades indígenas, ainda ameaçadas em vários 
pontos do Território rfacionaL 

Sr. Presidente, com os argumentos que considerei importan
te::; à época- e que continuam a manifestar-. eu combatia o proje
to anteriormente apresentado pelo nobre Senador César Dias. Com 
o nosso parecer. a Contissão de Constimição, Justiça e Cidadania 
retirou o projeto e voltou a apresentar o presente. 

Eis os argumentos que considerei importantes à época e que 
continuo a manifestar. Assinalando que o mesmo tratamento dado 
à questão ianomâmi serve para análise de todo o processo demar
catóriO. 

Reafumando o _qúe jâ foi dito anteriOim.eD.te e apoiado em_ 
estudo do adyogado Dr. Paulo Machado Gnimariies. o direito dos 
índios ãs suas terras não decone de sua demarcação- A presença 
tradicional de conwnidades indígenas em determinado espaço ter
ritoria~ reconhecida expressamente DD art. 231 da Constituição Fe
deral, de acordo com os seus valores culnuais. é fator determinan
te do direito dos fndios. 

pctên.C...a dO Co:tgresso Nacionaf- "(-.)pua sUstar os ates normaM A União, ao promover por expressa detenninação COllSl.itu-
tivos de Pif~ Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou cíonal a demarcação das teuas tradicionalmente ocupadas pelos 
dos lin:iites de delegaçãO legislativé!:"· Mas não é esse o çaSo da índios, bem como os jufz~s. ao resolverem cleroandas que envoi-
Portaria il0 580/91 do Ministro da Justiça. y-am essa_ matéria, dev~m,-se_ o~entar pelo que é disposto na. defini-

Os .a tos normativos, ensinam os administrativiStas e publi- ção constante do § I 0 do art. 231 da Constituição FederaL 
dstas, são--aqUeleS que-tri.am iegra.S de conduta aplicável à coleti- São quatro. pela norma constitucional, os elementos oonsti
vidade enqua!:.to conjunto, ou seja, norma de caráter geral, disciM tutivOs de uma terra J~-adici~te ocupada pelos índios., os 
plinanào det~dãiiiãtéria. direito ou dever emlinll~ gerais. quais devem ser considerados conjuntamente e de acordo com os 

No caso da Portaria questionada, ela está prevlstã. no Decre- usos, cosb.Imes e tradições de cada grupo indígena: 
to r/ 22, de 04 de fevereiro de 1991, que disciplina o processo de a) as terras por eles habitadas em caráterpermanente; 
dem:rrcação admicistrativã- de terras indígenas, nonna que regUla- b) as utilizadas para suas atividades produtivas; 
menta o arL 19 & Lei n° 6.001173. que fixa a colnpetêil.cia do Po- c) as imprescindíveis à presetvação dos recursos ambientais 

' der Executivo Federar :Para regular o mencjÕnado processo me- necessários a seu bem-estar; 
dia..nte decreto tlo Presidente da República. Não há, portanto, exa- d) as necessárias à sua reprodução fisiCa e cultural. 
cerbação no Decreto nem na Portaria referenciados. - A demarcação· da~ terras indígenas é ato ·adminis_trativo fe-

0 0<-._.-_""Teto em quest,êo defme o processo de demarcação em dera! de natureza declaratória. Visa explicitar os limites das terras 
quatro fases, a saber: tradicionalmente ocupadas pelo índios. A demarcação não consti-

a. Identificação. Onde -Se identifica a tem. e o poV? ~~gena _ tui direito algum, já que, como esclareddo_ anteri~ente, é ~i-
que a ocupa; . tucionalmente reconhecido pelo Estado como originário dos índios 

.b. De:im.i.tação. Com base em esmdos feitos pela FUNAI, o que as ocupam tradicionalmente. 
Ministério da Justiça declara~ a têna de ocupação indígena, defmin- - Outrossim, devemos, também, registrar que não pode haver., 
do os seus .;b:nites e detenninando a sua demarcação física. que em respeito à Constituição, direitos indígenas ein decorrência de 
consiste na colocação de ma...::os que pennitam s1nãli.zação da sua situação geográfica. principalmente se isto significa ieStrição 
área; de direito. 

c. Homologação. O Presidente da República homologa a 
demarcação através de- decreto; 

d. Registro. Finalmente a tena é registrada no Cartório de 
Imóveis do município onde se localiza o Departamento do Patri~ 
môni.o da União. 

Portanto, a portaria questionada não se constitui em ato nor-

Em momentos políticos discricionários, houve situação em 
que capitais, cidades de área de fronteira, estâncias hidrominerais-e 
outrns consideradas de segurança nacional tinham cidadãos cassa~ 
dos l.iminarmente. Seus habitantes não tinham o legitimo direito de 
voto. Isto também a Constiruição corrigiu. - _, 

Como já afliiD.ainoS, a der:O.arcação .de terras indígenas em 
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áreas de fronteiia não causa qualquer prejuízo à Nação, não limita Finalmente, por considerar a matéria contrária aos dispositi-
a soberania da União~ nem transfere a posse de terras a outros. vos constitucionais e por implicar em prejUíiõ ãos índios, cuj9s di-

A presença das ForçaS .Arinadas e dos representantes do Es- :reitos estão expiessos e garantidos nos artigos ci~dos da Consti
tado é garantida e deve existir inclusive para a preservaçã-o da se- tuição Federal, voto cOÍttrariamente à aprovação do Projeto de Lei 
gunmça dos próprios índios. - _ · -do Senado n° 112, de 1993. 

Dois aspectos relativos à proteção tenitorial nas fronteiras -Este é o ·resumo que faço do parecer que proferi no voto em 
em terras ~díge:oas dtwem ser considerados. A primeira questão separado na Comissão de Constitl.lição, Justiça e Cidadania, de 
refere-se àS incursões militares pata a vig:ilância da fronteira, e o _ onde o projeto foi retiràdo para ser apreciado aqui sumariamente. 
segundo aspecto d:ii ni:speito à presença permanente de bases mili- A minha posição, portanto. é COD.trária à urgência e ã.o pro-
tares em áreas consideradas estratégicas para a defesa da fronteira. jeto do nobre Colega que o aPI_"esentou nesta-Casa. 

Jnicialmente, cabe c;l.estacar o fato de não existir óbice al. 
gum para o desenvolvimento do deverprotetivo do Teni.tório Bra-
sileiro, pelos órgãos estatais. -

As terias indígenas, portanto, não podem ser consideradas 
obstáculos ao cumprilnento das obriga~s constitucionais das 

DCJCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE
NADOR WILSON MARTINS EM SEU DISCURSO; 

VOTO EM SEPARADO OFERECIDO PELO 
SENADOR Wll..SON MARTINS 

Fmças Annadas. .. _ 
A ConstituiçãO Federal i.qdica, porém. os mecanismos e os Projeto de Lei do Senado D

0 112, de 1993, de 
' d T · " N · 1 autoria do Senador César Dias, que "altera o art. 19 'parâmetros para a concretização da del_~3: _ 2_ emtono ac1ona e 

0 respeito aos direitos indígenas de forma compatível. da Lei D
0 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo 

Na medida em que 0 constituinte originário aprovou 0 reco- para a demarcação das terras indígenas, e dá outras 
nhecimentO aos índios de sua organização social, seUs usos, costu. · providências"· 
mes. línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as &Conira-se en1 eXame nesta Comissão de Consti_tl;lição, 
terras cwe tradícionalmente ocupam e dete:rm.fuou que a União fi- Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Senado n° 112. de 1993. de 
zesse teS.peitar todos os seus bens, de natureza ~terial e imaterial, autoria do nobre Senador César Pias. que pretende modificar o 
como a cultura. restou fliDlal" como condicionante para a validade processo de demarcação de terras inc:lígenas. discWiinando legisla. 
de quaisquer atos que venham a incidir sobre os bel+~ indígenas. o ção em vigor. 
respeito a seus beDs. - - . _ .. Trata-se, de fato, da segunde prOposição do nobre par1a-

SignifJ.Ca dizer que as tropas militares, como os agentes da mem.ar no mesmo sentido. _A primeila, qrie tratava: pontUalmente 
Polícia Federal, podem ingress~ n?S t~--~dígenas para? Cl.ll~· ~·-da reserva índíge~_Yanomami. não chegou a ser examinada por 
primento de seus deveres constituctonalS, agmdo de f01Dl3 respe1- .. esta Comissão, tendo em visi;i qUe o prOjetO foi rClirado por iniciãw 
tosa aos bens indígenas. sejam materiais ou il::nat~ais. Deverão tiva de seu autor. · · · 
sempre respeitar a organização Social, os usos. os costumes e as - Em sé iratando de Iriaiéria similar à anterior, tomo a iriiéiãti
tradições da comunidade que habita a regiãC? ~de este~a:n ~ando. . -v a de solicitar que seja incOrporado ao processo em eXaine -6 pare-

Quanto à localização permanente de_bases IPilltareS ou poh· _ cerque emiti Sobrei O PrOjeto de Decreto Legislativo D 0 135/91. Os 
ciais em tenas indígenas,~ impli.car a ocupação ou do~ de- argumentos que ali se encont:ram. exaustivam~nte analisados, ser
fmitivo em trechos de terra indígena, o tratamento const..Ituctonal vem de base também para a recomendação de rejeiçãá dessa. matéria. 
remete a outras soluções. A compatibilização possível nessa hipó- No que diz respeito a esta nova proposição, de caráter mais 
tese exige a aplicação combinada do disposto no_§ _6: c!o art._231 abrangente. é mister reconhecer a posição das instituições gover
com o previsto no § zo do art. 20,_a_mbos da Consutu1çao Federal. namentais e sociaís que hã mUito estão se especializando no _trata-

No que diz respeito aos ~mentos complementares de que mento da questão~ Cpnsultadas todas as mais significatiVaS: Fun- _ 
as reservas indígenas podem cÕnstitllir nação à part~- da brasileira. dação Nacional do Indio, Confei:ência ·NE"ional dos Bispos do 
a História Pátria mostra o contrário. Além de funda_mentais coi?-:triM Brasil Conselho Missionário Indigenista, Núcleo de Direitos IndíM 
buições à garantia da integridade tisica do País no tempo da Colô- genas, Instituto de Estudos Amazónicos, InstiOJto de Esmdos Só-
nia, um exemplo de minb_a terra ilustra muitQ_]Jem o papel desem- cio-Econõmicos e Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econô--
~9o~pelos grupos indígenas na defesa do Brasil: D. Pedro IL micas, entre.outras. recebemos dociiDientõs que manifestam preo
Impeiador- do Brasil, em reconhecimento_ ao c;Iestemido a~io que cupaçõcs cOm respeito às conseqüências negativas que a aprovaM 
recebeu dos índios Kadiwéu, que, junto_ com o Exército brasileiro ção desta matéria pode-trazer para o cumprimento das determina-
durante a Guerra do Paraguai. determinou a demarcação de sua reM ções constitucionais relativas à proteção do indígena arts. 49, 109. 
serva. A aprovação desta matéria implicará também na revisão 176, 210~ 231 da Constiruição Fede:ral e do art. 67 do Ato das Dis-
dessa decisão histórica. posições Constitucionais Transitórias. 

Finalmente, esta proposição, se aprovada, irá chocar-se com O procedímento-vigente-anialmente,_Decreto J;l0 22/91, par~ 
o esforço do Con__gresséi Nacional em Qotar a legislação indígena a demarcação de terras indígenas já é bastante com_plexo e envolve. 
brasileira de nurior celeridade e mefuotes mecàni_smos de proteção providências no âmbito da Fundação Nacional do Indio, do Jvfin.is
ao índio, tendo em vista que Comissão EspeCial da Câmara dos tério da Justiça e da Presidência da República. Tem condicionantes 
Deputados, formada especificamente p~ consolidar e adequar a de ordem constitucional,- técnica e fmanceira. Não existe outra 
legislação atual em um novo Estatuto do ln~~ es~á _por emitir pa- questão, mesmo a fundiária ou as ações de proteção do meio am· 
recer nos próximos dias, onde apresentará proposta de uma siste- biente, em que ·órgãos governamentais tenham que preencher req-
mática rigorosa de demarcação das terras indigenas. uisitos tão rigorosos quanto aqueles reservados à demarcação de 

Este, Sr. Presidente, foi o projeto a que há pouco me referi. terras indígenas. Ao _que se somam condicionantes de ordem cultu-
que já está aprovado pela Câmara dos Deputados e vem a esta ral e política que têm provocado situações de elevaçãQ da comple-
Casa do Congresso Nacional para ser aqui discutido. Seria, portan· xidade ?a questão._ _ _ 
to, uma temeridade nesta hora. por uma questãO que não existe, a E o propósito do projeto de lei em exame uma ra9-ical mu-: 
de urgência, aproVaimos o projeto que, inclusive, é inconstitucion.ah dança no processo de demarcação das terras indígenas, retirando-
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lhe o caráter administrativo e dotando...o àe uma reição eminente-
mente política. -

Do ponto de vista constitucioruil e jurídico; a Oemarcação 
das teuas indígenas não é a base do direito dos índios, ela decorre, 
isto sim. de um direik>, defmido e determinado constitucionalmen
te. Como bem afmna o ilustre professor e jurista JOsé Afonso da 
Silva: "Compete à União demarcar as lemts indígenas (art. 231). O 
art.. 67 do Ato~ DisposiÇões ConstituCiOnais Transit6iia.S-deter
mina que a União coriduirtí a demarcação das terras indfgeD.as no 
praw de cinco anos a partir da promulgação da Constiruição. Não 
quer dizer que a União vai agora voltar a redemarcar tudo, reco
meçar tudo. O que se quer é que ela execute esse traõalho de de
marcação no prazo assinado, concluindo aquele que já começara e 
pi'OCUI3lldo_dema.rcar aquelas terras onde a demarcação ainda não 
foi iniciada. De ~alquer forma, não é da demarcação que decorre 
qualquer dos direitos indígenas. A demarcação não é título de pos
se nem de ocupação -das terras. Como mencionamos há pouco. os 
direitos-dos índios sobre essas terras independem da de~o. 
Esta é constiOJdonalmente exigida no interesse dos íD.dios. E uma 
atividade da União, não em prejuízo dos índios, mas parn. proteger 
os seus direitos e interesses. Está dito: competindo à União demar
éá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens (art 231)". 
(José Afonso da -SilVa. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
~7•ed. São Paulo; EditóciRevista dos Tribunais, 1991, p. 722. 

Ao determinar a r.adical mudança do caráter do processo de
marcatório, a proposta legislativa em exame toma o processo mais 
complexo, envolvendo o Poder Legislativo em procedimentos típi
cos do Executivo, confundindo os doiS Poderes da República e 
Suas- fuD.ções constituciorials. E maiS,-o faz serii cri'ar qualquer ga
rantia de que esses novos procedimentos sejaril capazés de superar 
evenb.lais falhas que o processo tipicimente administratiVo veDb.a 
a promover, notadamente no que se refere a aspectos técnicos do 
processo demarcatório. 

Neste caso há uma notória transferência de competência. 
mas não de responsabili4ades. 

T:ransfonnando um ato admiziistrativo em ato legislativo o 
projeto em tela abre espaço a duas siOJações não desejáveis :fiem 
desejadas: a rejeição de projetes de lei de demarcação, protelando 
os prazos constitucionais e 8nié2.çando o cumprimen~ de açõe_s 
que visem à proteçã.Q__d_o índio; e, por con.Wqüência, a indução de 
conflitos sociais que poderiam estar sendo mellior administrados 
pela via administrativa. 

No que diz respeito às esferas de competência, a inClusão 
dos Governos Estaduais incorre em erro ao confundir as compe
tências. A sober.mia da U:Diâo vê-se ameaçada. subordinada à au
tonomia dos _estados federados. O interesse coletivo e social da 
Nação, subordinado ao interess_e local. O princípio júiÍdico-políti
co da predominância do interesse é ferido. gerandQ problemas de 
toda ordem. a começar com demandas de interpretação constitu
cionaL 

O art. l(l incorpora nova sistemática ao tratar aS áreas indí
genas em zona de fronteira. Nesta questão. inCorporo a seguir;par
te de parecer que emiti sobre a queStão. a partir de requerimento 
formulado pela Federação das Associações de Militares da Reser
va Remunerada e de Pensionistas das Forças Armadas e Auxiliares 
e do General-de-Exército reforma:-do Euclydes de Oliveira Figuei
redo Filho. que solicitavam fosse- sustada a eficácia da Portai-ia n" 
580, de 15 de novembro de 1991. do Mfuistro de Estado da Justi· 
ça,. onde figura como fundamental o pronunciamento do nobre Se
nador Jarbas Passarinho sobre o assunto. 

''O SeDhor Presidente da Feueração das Associa
ções de Militares da Reserva Remunerada e de Pensio-

nistas aas Forças Annadas e AUXiliareS. AntOniõ de 
Souza Gareia. encãminb.ou requerimentoS -sOlicitando ao 
Congresso Nacional que tome as medidas necessárias 
para sustar, na forma do inciso V, art. 49 da Coostítuição 
Federal, o Decreto n• 22, de 4 de fevereiro de 1991, e a 
Portaria do Ministro da Justiça n" 580, de 15 de novem-
bro de 1991. ·~ ~ -

Alegam os signatários dos referenciados requeri
mentOs que o Poder Executivo exorbitou do seu poder 
regulamentar, invadindo a competência privada do Con
gresso Nacional e do Conselho de Defesa NacionaL 

IÔ.troduzebl o requerimento citando que: ''Já fa
zem parte do acervo histórico do nosso País, conhecido 
de todos os brasileiros dignos deste nome, as várias- e re
petidas tentativas, todas elas originadas em paíseS do 
chamado Primeiro Mundo, de se am::gatar, arrancar. des
pojar ou usuxpar a soberania plena de nossa Nação sobre 
a Amazônia Brasileira". 

Argumentam que o fim da bipolaridade político
militar h"berou os EUA de suas preocupações com res
peito ·à extirita União Soviética, penilltindo-llie atuar 
como braço armado dos interesses mundiais; essa h"ber
dade tem sido demonstrada por acontecimentos miJitares 
recentes.- que comprovam o poder de ampliar, impune
mente, as resoluções da ONU. segundo sua própria in

~ terpretação e arbítrio; e que o Grupo dos Sete (G-7), 
identifica indiscutivelmente a Amazônia como um dos 
pontos onde os interesses americanos e europeus podem 
vir a estar ameaçados. --

Finalmente, a base política de justificação da po-
--- sição de que o Executivo exorbitou em suas fun~s 

apresenta-se na seguinte declaxação: •'Desafortunada
mente, o Senhor Presidente da República, permeável às 
pressões internacionais e sensível às teses orquestradas 
pela mídia nacional e intemac:ional. vem admitindo sem 
qualquer atitude mais enérgica. inúmeras Íiltei.ferências 
de autoridades estrangeiras sobre assuntos de nossa ex
clusiva ·competência". 

Do ponto de vista técnico, argumentam que o pa-
recer técnico elaborado pela antropóloga Isa Maria Pa
checo Rogedo, publicado no Diário Ori<.iai da União 
ep12S de julho de 1991, "está recheado de erros grossei
ros, decisões altibrárias e imprecisões primárias". 

II-Parecer 
Antes do exame do mérito dos requerimentos 

apresentados, no que diz respeito à competência do Se
nado Federal, cabe tratarmos de suas justificativas. 

A) Soberania Ameaçada 
No que toca ã primeira justificativa. esta acaba 

por definir argumento de que, cOi:n a medida. se isola do 
~sto do País a, área a ser demarcada, ~m como haveria 
impedimento a sua demarcação uma vez ·que se localiza 
em faixa de_fronteira, em face do§ 2°, do art. 20 e iriciso 
III do art. 91 da ~tituição Federal. 

_ _nata venia não procede tal entendimento, a pró
pria Carta Magna prevê formãs de se assegurar os inte
:r;esses da soberania nacional ao tratar dos direitos dos 
povos- indígenas. Inicialmente a Constituição prevê a hí-" - -
pótese da remoção dos índios: 

"Art. 231. ··-··-··-··-·-·---·------··· 
§ 5° - $ vedada a remoção dos grupos indígenas 

de suas terraS; ~v o, ad referendum do Congresso Na
cional, em caso de catástrofe ou epidemia -que ponha em 
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risco sua população, ou no interesse da soberania do 
Pais, após deh"beração do Congresso Nacional, garantin
do em qualqyer hipótest; o ret,orno imediato logo que_ 
cesse o risco." 

Mais à freilte, a ,Çonstituição estabelece no § 6° 
do art. 231: 

11São nulos e extintos. não-~uzindQ efeitos jurí
dicos os ato_s que tenham por objetÕ a ocupação~ o domí
nio e a posse das texras a que se refere este artigo, ou ex
ploração das riquezas naturais do solo, dos rios e la.z..os 
nelas exiStentes·, ressalvado relevante interesse púbfico 
da União,-segundo o que dispuser lei complementar, não 
gerando a nulidade e a extinção direito à iridei:liZação ou 
ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitoriãs d.erivadas da ocupação de boa-fé.11 

O bom senso orienta que o -interesse da soberania 
do País se constitua em hipó[e.Se de relevante interesse 
público da União. De qualquer sorte. será necessária lei 
complementar estabelecendo as siwac;õe_s em concreto 
de tal hipótese. . . 

Entretanto, havendo risco de soberania do País, já 
se dispõe de noxma que recomenda a remoção teiUJX'l'á
ria de grupo indígena, ad referendum de deliberação do 

· Congresso Nacional. Neste sentido, não há obstáculos à 
atuação das Forças Annadas nas áreas indígenas, que 
cumpriria.ril- o- seu dever constitucioJ;131 de garantir_ as 
fronteiras riacionais. 

De outro lado, em vez dq_Congresso sustar a por
taria ministerial deveria regulamentar os casos de rele
vante interesse público da União. pacificando a matéria 
de forma defmitiva. OutrosSim. parece-nos de funda
mental importância adequar-se rapidamente à legislação 
ordinária referente aos prõcesS<Ys --a.e desapropriação. 
para evitar-se que o Poder Judiciário, com base em dis
positivos Iiâo ajustados_ à Con_stiOJ.ição. venha a obstacu
lizar o processo_çie pacificação nacional e preservação 
da Cllltura material e espiritual dos grupos indígenas. o 
que, infelizmente, tem-se obs~ado, por exemplo. no 
caso dos Kaiowás. no Mato Grosso Q.o Sul cujo retarda
me_nto na regularização de :rua área tem levado muitos a · 
escolherem o suicídi~mo saída natural pal-a os confli
tos que vivem. Não tão dramática, mas da mesma forma 
expressiva é a situação dos Ofaié e Guató, entre outros. 

É atentatório à soberania nacional. porque atinge 
·a integridade fisica e espiritual de parte de nossos cida
'dãos, a manutenção de políticas desconexas e ações de
samparadas orçamentariamente que reproduzem situaçõ
es de miséria e contribuem para o alasttamento de doen
ças nas comunidades indígenas. O retomo dos garimpei
ros na área Yanomami demonstta a fragilidade das polí
ticas governamentais e de nossas instituições. ao mesmo 
tempo em que demonstram o quão estão despreparados 
os órgã~s- de proteção indígena. AléD?- disso, é patente a 
falta de coordenação das ações indígenas no Brasil. es
palhados por vários ministériOs onde encontramos orga
nismos con1 competência administrativa para o trato de 
assuntos setoriais. como educação, saúd~._ proteção legal 
etc, mas que se encontram pouco habilitados a formarem 
a base de políticas públicas sérias. 

A preocupaçãO com respeito à soberania nacional 
não encontta razão quando questiona os atós demarcató
rios, mas se vê plena de consciência e se observa a inép
cia do poder público no trato das questões indlgenas 

.concretas._ A falta de uma politica cla:ra e decisiva nesse 
campo, ai sim, poderá ·acarretar prgblemas de soberania~ --

Quanto ao argumento de que ~ demarcando iso
la-se a área do resto do País, afigu:ci.-se por demais "QUe
Iii. Dispõe em sentido contrário o próprio artigo citado. 
art. 20. Este prevê no inciso li, que: 

- "Art.. 20- São bens da União: 

II - as terras tradicionab:rieD.te- Ocupadas pelos 
índios." 

Logo, as-terias nas quais se. declarou,..mediante a 
portaria e Di questão, a pôS Se pê!mã:D:ente do povo Y ano
D).ami, constituem-se em bem da União. Assim. não se 
isOlou do festo do País ãrea alguma:. -ao- cOntrário. Em 
tais terraS os indiosJêm a posse e o usufruto, no entanto, 
a propriedade pertence à União Federal. 

Sugere-se, por fiin. haver impedimento à demar
cação de WT3S indígenas na faixa de froilteira. Também 

~ ~o procede tal-tese. -
O §-- 2° do ait~ 20, acima--citadO;- !efeie-se a duas 

situaçõeS, a saber: 
a) que a faixa de fronteira é- Ccitisiderada funda

-mental para a defesa do território nacional. Esta consti
tui-se ~m. faixa· ao longo da fronteira terrestre até a largu
ra de ISO quilômetros-

b) ocuPação e a utilizaçãO da faixa de fronteira 
serão reguladas em lei-

Há. de se indagar de imediato se a lei poderá vedar 
a dema,rcação_ da terra indígena na faixa de fronteira. A 
resposta necessariamente é negativa. Não pode lei de ca
ráter inferior à Constituição vedar o que esta não proíbe. 

Observe-se que a lei disciplinará fato futuro, oU 
seja. situaçOOs novas de ocupação e utilização da faixa 
de fronteim. Neste caso, verifica-se o principio de direito 
que a lei nova não pode revogar ato jinldico perfeito. -

No caso· das terras indígenas, estas s~ Bens da 
União, na medida em que são ocupadas tradicionalmente 
por índios, pOrtanto ato juridico já constjtuido, perfeito e 
acal?ado- Na realidade. direito que a própria Carta Mag
na êon_sidera "originário" dos índios às terras por eles 
ocupadas. Diieíto qUi a.Cons"tin.Uç!ç) nãõ crla, tampouco 
o cqnstiruí;: antes, o reconhece como preexistente ao pró
prio Estado brasileiro (Art. 231 da CF. 

Na mesma linha de raciocínio, não poderá. o Con
selho de Defesa NaciOI12.l vir a instituir 'criterios que ve
deril __ a demarcaçãO -de_ térras na- faiXa--de- fronteira. da 
mesma sorte não poderá opinar de-sfãvOi-avelinente à me
dida em tal faixa de tena. Asshn, o art. 91, § 1°, inciso 
III da Constiruição Federal não impede a demarcação de 
terras na faixa de fronteira. 

-No que se refere aos í11teresses estrangeiros, os re
querimentos apresentam indiscutível razão em apresen· 
tar tal preocupação. tendo em vista que a História de 

_ nossa Pátria está marcada por acontecimentos que têm 
õngem na cObiça Jntein~ciOnal, nOtadamente das potên
cias econômicas. sobre nosso território. Certo é, porem,-
que o desenvolvimento do capitalismo fez surgirem me
canismos de doininaçãO que superatri ·a necessidade des
sas potências internacionais em anexarem território. As 
aruais __ fonnas de dominação tomaram-se muito mais so
fisticadã.S e, em certa medida. mais eficazes pára oS inte-
resses das potênciaS. Contudo. não i!stão totalmente des
cart_ãd.iS-3s ações inteG"..acionais que caracterizaram as 
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guerras colonialistas. cujos exemplos podem incluir o 
Vietnã. a Coréia. Gianada. Panamá. haque. entre outros. 
Cada qual com suas peculiaridades é 'Justificativas". 

Por isso, cabe às .instituições nacionais, sem ex
clusividade uma sobre a oufla, zelar pela soberania na-
cional. -

Nesse ponto, acata-se o direito constitucional, po
lítico e moral dos requerentes em apresentar ao Congres
so Nacional, proposição que acreditam melhorar os me
canismos democráticos de proteção da Pátria. 

Não obstante, a preocupação com respeito à área 
demarcada para sobrevivência- dos grupos Y anomami, 
não se apresenta configurada como exata no sentido de 
ter sido o procedimentO do Poder Executivo lesivo aos 
interesses nacionais soberanos, cOmO veremos mais 
àdiante., 

Não são, porem, iriexatas as preOa.ípições de bra
sileiros com respeito à facilidade que empresas e potên
cias estrangeiras têm em usufruir da riQueza nacionaL 
quer por meios legais quer por procedimentos totalmente 
ilegais. As Forças Armadas e a Polícia Federal já decla
ranun. com base em estimativas, que o contrabando de 
m.inernis na AmaZônia conStitui sangria considerável das 
riquezas nacionais. O Congresso N3.cionaljá comprovou 
que os atos que ger.rram o endividamento ex temo brasi
leiro, além de ilegais, proporcionaram peroa· irreparável 
à integridade fisica e política nacional, além de terem 
sido elaborados com base em disJX)sitivos legais forâ
neos e de submeterem o País a foro esttangeiro. Os estu
dantes já foram às_ruas contestar, com Celta n:iedida de 
razão. a submissão brasileira ao Fundo Monetário Inter
nacional. . 

Recentemente, o tráfico de drogas paSsou a cons
tiwii-se enl iriãis um problema que atinge não somente a 
integridade fisica de nosso tenitório. como a integridade 
de nossa sociedade. 

A dominação estrangeira, que nos remete 1 preo
cupação inicial de garantir a soberania nacional. vê-se. 
assim. muito mais alastrada em atos e fatos que dizem 
respeito a nossa econoi:Ella constituída qiie a demarcaç~
es necessá{!~. e constitucionaiS de terras indígenas. · 

B) Demarcação, Determinação Constitucional 
Cumpre dizer que a demarcação das terras indíge

nas é iiilj;erativo constitucíonal. O harto. 231. na sua 
parte fmal, determina à União Federal demarcar as terras 
indígenas e o deyer de proteger e fazer respeitar tcx:l.os os 
bens indígenas. Desta forma. a-aem:arca'Ção das terras in..: 
dígenas antes de ser um item da pauta de neggc_i~ão_ ~n
tre governos de países, é um dever do Estado brasileiro e 
um direitO dos índios. 

C) Estudos Científicos 
Sustenta a justificação precariedade dos estudos 

que fundamentarnm a portaria ministerial. Alega que tais 
estudos se restringem a esiudos antropológiCos e que os 
mesmos não são precisos quantO- à extensão da área. 
que, pelo contrário. são mera estimaúva--;-daí a abusivida
de dos limites da área declarados pela portaria. 

Na realidade, trata-se de compreensão fX'lêmica 
acerca dos povos indígenas. Não pode ser, como dese
jam crer alguns crlticOs da política indígenista brasileira, 
parâmetro para se defrnir terra iridígena a concepção que 
toma a terra como unidade de produção. seja familiar ou 
empresarial. Ao contrário. terra indígena só pode ser 

concebida como espaço-onde cada grupo indígena reali
za e ~6i suas concepções de mundo, as quais 
orientam todas suas atividades, sejam econôinicas, so-
ciaiS, JX)IítiCas ou rdl.iiOSis. --- --

Daí afliJllai'-se que as tenas indlgenas são habi~ 
tat. no sentido de tenitório, razão pela qual não há lugar 
para um critério ma!emáti~ ou padronizado, aplicável a 
qualquer casõ, independente do povo indígena. 

Atualiza.da por tais compre4!nsões é que a Consti
tuição ConCeituOU-aS--terrãS indígenãs. as tradicionalmen
te ocupadas. segundo as seguintes condições~ 

a) as baóitadas em caráter permanente; 
b) as utilizadas para as atív'idades de subsistência; 
c) as r:iecessárias à _prot~o dos recursos nablrais 

para o bem-estardos_inciios; _ 
d) as necessárias à reprodução tisica e cultural 

dos íi:idios. segundo seus usos, costumes e tradições. 
(barto. 231 e parágrafos)- ~ ~ 

Qualquer das condições tomadas iSoiadarD.ente 
não defme o "qUe seja Terra Indígena. paia esse· efeito é 
necessária a verificação de -todas elas. 

Por _fim, cumpre dizer que das várias disciplinas 
que estudam O homem, foi a AB.tropOlogia a que nos úl
timos dois séculos se consagrou esrudando justamente as 
sociedades indígenas. Dai a relevância -de seus estudos 
na definição do espaço habitado pelos pOvos indígenas. 

Não obstante isto, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania do Senado Federal. JXXie, após exa
~ ó Diérito legal da questão, encaminhar o processo 
ao :Mil:ústério da Justiça para que esclareça adequada
mente todas ~ questões téc!lica.s levantadas nos requeri
mentos citados. 

D) O Reconhecimento d"e bem que é próp~o da 
União - -- ---- -

Outra linha de contestãção. que não foi aboidacia 
nos citados requerimentos, mas merece atenção para o 
entendimento da questão~ cinge-se à suposta contradição 
havida nas posições da União Fed.ern.l em siOJações dis
tintas. Na Ação Declaratória proposta pelo Ministério 
Público Federal. que cone na 7• Vara da Justiça Federal 
do Distrito F..ederal, na_qual figuram como réus a própria 
União, o Ibama e a Funai a União contesta a extensão da 
área que o :MPF requer seja declarada como sendo terra 
Yanomam.i. 

Entende tal contestação que com a Portaria Mi
nisterial n° 580, a União Federal se contradiz ao declarar 
como sendo indígena a terra cujo limite contesta na ação 
judicial. . 

Sustenta, assim, configurar-se a_ t:ranSação ou re
núncia atos vedados, verificado interesse de ordem pú
blica. Data venia, não ~ verificam quaiSl:lller das supo
sições. Primeiro_ as vias processuais, administrativa e ju
dicial, não se _comunícam. Em segundo lugar, a União 
não transacíona ou renuD.cia em favor do Ministério Pú
blico (MPF) qualquer bem tutelado pelo interesse públi
co. A União n_ão perde em faVor do :MPF um dos seus 
bens, no caso terra indígena. O que se discute na ação é 
o fracionamento ilegal praticado pela União contra teni
tório Yanomam.i, resultando em redução para área de 
pouco mais de 20.000 quilômetros quadrados, ocorrida 
no governo Sarney. 

A Portaria D0 580, em iealidade, reproduz declara
ção proferida em sentença judicial, que- concedeu Jiml-
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nar nos autos da ação, beneficiando o povo Y anomami. 
e) Posição do Governo 
Em pronunciamento feito no Plenário do Senado 

Federal, pata esclarecer dúvidas que houvessem quanto 
à legalidade dos atos governamentais no que se refere .ao 
processo··demarcat6rlõ de tenas indígenas, bem ~o 
para prestar contas aos senadores e mostrar que o Gover
no tem procurado seguir de maneira célere as detexmina
ções constitucionais rio tocante à quêstão i.Iidígena, o en
tão Ministro de Estado de Justiça. nobre Senador Jarbas 
Passarinho. apreseD10U-nos um relato excepcional tanto 
por sua abordagem histórica quanto ]ündica da questão 
em referência, notadamente no que se relaciona à demar
cação de !eiras ocupadas pelos yanomamis- Afu-mOu 
Sua Exoelência- -

"No Govemo do Presidente FigUeiredO, a Portaria 
n° 025, do meu saudoso amigo. Ministro Andreazza. in
teiditou a área contfu1.la de 7 milhões, 75! mil e 945 hec
tares. 

N.ão me parece que tenha havido, nem aqui no 
Senado nem fOia, tamanha controvérsia como surgiu a 
partir da decisão que tomamos a 15 de novembro_ 

No mesmo Governo, ainda, o~Iat6rio_da Funai-e 
da comissão pela criação do Parcjtie -y anomami, em liga
ção com a Universidade de Brasilia - UnB. em 1974, 
identificou pela primeira vez a--superfície de 9 milhões 
419 mil e 108 hectares. · _ 

Nessa altUia, eu era Ministro do Governo Figuei
redo, não vi e Dão me recoido de nenhum tipo, também. 
de contestação tão forte como se pretendeu fazer agora. 

Passado o Governo Samey, lembro-me da Porta
ria n• 1.817, de 8 de janeir1.1 de 1985, inleiditando a área 
de 9 milhões, 419 mÍl e 10.8 hectares. Nessa ocasião, 
dois Senadores aqui presentes, Marco Antonio Maciel e 
Affonso Camargo. suponho, eram MiniStros do Pre.si
deote José Samey. 

Depois,' houve a Portaria n~ 6,-de 1988. que criOu 
uma equipe pata estudos da ãrea interditada- Fazia parte 
do grupo de estudos um representante do Conselho de 
Segur.mça Nacional, jã pata a bnplantação do (projeto) 
Caiba Norte. E no ~ que redigiu a portaria a que me 
ref"4 figuravam quatto Ministros: João A!yes, do Inte
rior, Jris Rezende, da Agricultura; Leopoldo Bessone, da 
Refmma e do Desenvolvimento Agrário; e o Chefe do 
Gabinete Militar, que tiuba status de Ministro, Rubem 

., . Bayma Denis, ao mesmo tempo, Secretário-Geral do 
Conselho de Segurança NacionaL 

Portanlo, esta retrospectiva que estou fazendo 
mostra inclusive. a presença de militares na área de 9 
milhões, 419.mil e 108 hectares. 

Houve um rel.ã.tório dessa equipe provando que o 
recenseamento da IXJpulação yanomami havia chegado a 
9 mil e 910 Íbdios e que diminuíra a área inicial interdi
tada para 8 milhões e 545 mil hectáres. Então, foram 7 
milhões e 700 mil, depois 9 milhões e 400 mil e, agora. 
8 milhões e 545 mil, quando foram i:eCenseadas as 120 
aldeias, um ano e dois meses depois, no mesmo Gover
no do homado Presidente José Sat:D.ey, ã Portaria n° 160, 
recua da posiçãO ãnterior. A referida portãria que tinha 
lll?.ndado marcar os 8 milhões de hectares, passa a ser 
modificada pela Portaria n° 250, de 18 de: novembro de 
1989, que detellll.inava, então. a demarcação daquilo que 
ficou vulgarmente chamado como as dezenove ilhas. FQ: 

xam dezenOve decretos, cada um fazendo a del!:Ínü.ação 
eXata deu~ ter:ra indígena, como, por exemplo, a serra 
dos Sl!WCUC\1, Serra Catrimânia e oiltrãs semeL.~antes. 
Isso conduziu a uma reduçãO para a população yanoma
IDÍ! dôs 7 milhões de hectares que foram, pa....-"2. apenas 2 
milhões, 435 mil e 215 hectares. E. de permeio, coloca
ram as florestas nacionais e o-pico da Neblina como Par
que Nacional. Paralelamente. ou logo _depois, vários de
cretos do Presidente José Sarney, um de 25 dejaT!eiro de 
.1990 e dois de 15 de feve:çeiro de _19_90. Permitira.--::. o 
exercício da garimpagem nas áreas que nãc se co!lfun
diam com os ·2 milliões e 435 mil hectares. Não se! quai 
foi a razão, evidentemente isso não veio a público ou, s_e_ 
veio, naquela altura, n$o _tinha informação~ MaS tudo 
leya a crer que uma grande pressão politica do Território 
de Roraimi deve ter-se exercido nesse in_tervalo de um 
ano e dois meses. Porque, como vamos ver adia..'lte. o 
drama dos yanomami começa com o levantamento do 
Projeto Radam, o levantamento do subsolo com a ídenti
ficaçãÕ de graildes jazidas, i:nlensas jaii&s de cassiterita 
e de ouro, e pelo início da construção, depois interrom
pi~ da Perimetral_ Norte já no ano de -1973. A pa..-til
-daf~ o n:úmerõ de garimpeiros qUe se desfoCou pa..'""2 a 
~ passou_ a ser ex~~ente volumõsp,- porque dos 
2QO ciu 300 garimpeirOS iniCiais chega-se à hipótese ãe 
ter-se acumulado uma população de gari."npeiros de 50 
mil_pessoas. Tal acumulação se deveu, em boa parte~ de
cotrente do fracasso de Serra Pelada e a t.-ans..ferência 
natural para a ár8a de Rora.ixna- É preciso Ga~.-acterizir. 
em prime"® lugar, que, infelizmente, o Presíde.::1te José 
Sarney foi levado a assinar decretos inconstitucionais, 
porqUe esses decretos que permitiam o exercício da ga
rimpagem já- são, tonlo- eu disse, ae 1990. q:.lando a 
Constinii.Ção de 1988 proibia quC qualquer ti~:J de exer
cício dessa natureza fosse f~to. senãO _quando paSsándo
previamente pelo Congresso Nacional. En!ão. os decre. 
tos eram ilaruralmentci inSub-siSteriies por serem .e.r.tí
constitucionais ou inconstifticlonais; 

Com i~O. im:ediatamente, dois Froc'Jradores da 
República- os eminentes Dt. EJ.Igênio Axag&o e D:= Dé
bora Brito Pereira- entraram com uma med.iàa cau~eiar. 
em 1° de ourubro de f989, pe-linTe o Juíí: Federz.l da r 
Vara, aqui em Brasília. o eminente Di:. Noveli Reis. pe
dindo a interdição dos 9 milhões, 419 "'" e l08 !lecta
res, uma vez que havia sído reduzida a área para 2 mi
lbf>es, 475 mil hectares. O MM Juiz deferiu a medida 
càutelar, dando a liminar em 20 de ounihro de.1989 • .a..rl
tes, portanto, dos decretos de 1990 que ouso_ dizer in-
constirucionaís. --- -

A União contestou a ação. Como? Dizendo, ape
nas~ isso consta da sentença do Juiz- "que o prob!ema. 

-é pülítíco e nãO jurídico e, como tal, devei ...a s_erresolvi
d() pelo Presidente da RepúJ:.!i<:':t;'. O NEv!. Juiz manteve 
a liminar, interditou a área dC 9 milhões c 400 mi! hc~
res, obrigando a retirada dos garimpeli-os & L~ 

Os mesmos procuradores, já em 14 de ilOvembro 
de 1990, logo depois da liminar, entraram com :.1ma ação 
declaratória, para que fosse declarado. _co::r..o foi. como 
posse imemorial yanomami a área de 9 milhões, 419 ::r.:.il 
e 108 hectares, já interditada liniinaJ.-ine!ite. 

Com isso, procuro dar aos .Srs. Senz.dores uma 
idéia das intercorrências de . .ações. Quar.""l.do c Governo 
fez a redução, __ imediatamente ~ouve .a ação judici.::.i_gue 



8518 Sexta-feira 9 DIÁRIO D<Y CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Dezembro de 1994 

prosperou numa 1imiDar e, depois, numa aÇão declara
tória. Agora, recentemente. arites qUe tomássemos. no 
dia 15 de novembro,. a decisão que tomamos, o eminente 
Procurador-Geral da República - em quem votei nesta 
Casa e em guem, -agora_, os Srs. Senadores voltaram a 
votar, copfnmando-Ihe o cargo por indicação do Presi
dente da República - entrou com uma ação imediata 
para ac-interdição di áiea de 9 milhões, 419 mil e 108 
hectares. 

Já no Governo do Presidente Fernando Collor, o 
que aconteceu? Por oficio, o Presidente da Funai, em 17 
de oumbro de 1990. pi'opôs a revogação da po!Uria das 
chamadas dezenove ilhas, das florestas nacionais e do 
Parque Nacional da Neblina.( ... ) 

, O Decreto de 19 de abril de 1991 toma insubsis
tentes os dez.enove decretos das terras indígenas e os de
cretos referentes às reseiVas garimpeirns; manda reestu

-dar a área e abre um prazo de 180 dias para que isso fos
se feito. :entretanto, o Presidente da República, para dis
ciplinar as açõe~ de de-marcaÇãO de l.erras indígenas, edi
ta o Decreto n° 22. ao cjdal nos reportaremos em segui
da. E a Portaria n• 173, do Ministro da Justiça. manda 
interditar por 180 dias a ãrea de 9 milhões de hectares, 
corrigida pela Portaria D0 224, de acordo com o Decreto 
n° 22.. Tinha havido um pequeno defeitO" na hora em que-
a primeim portaria foi feita. - -

A Fu:nai cria um grupo técnico, a chamada Co
missão Especial de Análise, que, a 16 de julho de 1991. 
acolhe o Parecer n• 2. de !O de julho de 199(, da antro
póloga Isa Maria Robedo, que, por seu turno. também 
foi aproVado por toda a comissão, que era constituída 
por cexca de. 7 antropólogos, um engenheiro geógrafo e 
um agrimensor. 

V ale dizer aqui que. dos primeiros 180 dias, a 
metade foi tomada pela falta de cumprimento, por parte 
do então Presidente da_Funai,- dessa providência de ieá.
nálise. Talvez por isso o novo Presidente da Funai, o 
sertanista Sidney Possuelo, tenha acelerado os seus tra
balhos, uma vez que ele precisava completar no prazo, 
agora apenas metade do original, aquilo que tinha sidq 
determinack>.pelo Presidente da República. Ele aprovou 
as conclusões da Comissão a 22 de julho de 1991. deter
minou a publicação da sua decisão no mesino dia, no 
Diário Oficial da Uoião, encaminhando o processo ao 
Ministro da Justiça. aeompanhado de minuta já de pana
ria declarat6ria. O prazo da interdição, então terminaria 
em 16 de outubro. 

Quando foi publicado esse dqcumep._to correta
mente, porque o Decreto n° 22 lhe permite isso, houve 
particulannente por parte de Roraima e de outras áreas 
até do próprio Govemo, uma grande preocupação. Inter
pretou-se logo o documento do Presidente da Funai 
cooio se ele já tivesse poder terminativo; e pelo Decreto 
n° 22. não. E que ele era mandado ao :Ministro da Justi
ça, que agora., dentro_ do decreto, verificaria se concorda
riaou não. 

Verificando eu_ que o tra00lli6- da-Funai tinha sido 
feito com base no levantamento de 1984, que até hoje a 
Funai sustenta, porque está ·absolutamente atualizado, 
exceto no problema populacional. resolvi usar do direito 
que o Decreto n° 22 me concedia~ de ouvir outros órgãos 
da administração federal que não tiribam sido oUvidos 
no momento em que o Presidente Sidney Possuelo fez a 

aprovação do documento que lhe foi submetido. 
- Enrão, ouvi a Secretaria de Assuntos Estratégicos. 

o Gabinete- Militar da Presidência dã RepúbliCa. o Go
. vernador de Roraima. O Gõven.i.3.dor do Amazonas. a Se

cretaria de Meio Ambiente e ó Ministério _das Relações 
-Exteriores. A resposta, que pedíamos fõs8e dada eni 30 
dias, veio de maneiia a caracterizar-se- por um certo la-

- conis:Dio. ficandO apenas a favor oU cofill-a; uma parte 
- dos órgãos que citei a favor da manutenção da interdição 

e, conseqüentemente, da portaria declarat6ria, e outros 
achando que deveria ser ouvido o Conselhq, de Defesa 
Nacional: 

Voltei a esb.Idar a matéria, e aí já individualmente 
e com o apoio no meu Consultor Jurídico. Verifiquei 
que, em primeiro lugar- e disse isto ao Presidente·da 
República numa reunilio setoria.J. reduzida - não deveria 
ser ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Por que não 
achaVa? Porque, pelo que diz a Constituição éxatamente, 
não lhe caberia. nessa oportunidade. a interferência no 
assunto. O Conselho é ouvido obrigatoriamente quando, 
na faixa de fronteira, se pretende fazer utilização da 
terra. ( ... ) · · 

Por outro lado. seria: não digo ·covarde da minha 
parte, mas muito cómodo dizer: ''Não dou a decisão e 
sUgiro ao Presidente da República que ela seja tranSferi
da para o Conselho de Defesa Nacional". Seria fugir da
minha responsabilidade de decidir. 

Então, a 15 de nOvembro de 1991. depois de me 
deter e anãlísar, tanto quanto pude. dentro 4a escassez 
do meu tempo. em profundidade, os documentos que me 
chegaram às mãos neste proceSso- e fiz a leitura praii

- camente de cada página-, propus ao Senho~ Presidente 
da República a interdição- da- área e a sua demarcação. 

----aáseada em qilê? Baseada, em primeiro lugar, no texto 
constitucional. A Constituição diz no s_eu harto. 231: 

''São recoohecidos aos-índios sua organização so
cial, cosrumes, línguas, crenças e _tradiçOes, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
c_ompetíndo à União._ demarcá-Ias, proteger e fazer res
peitai-tOdos os seus bens.n 

E para- que nãe-.f:teaSse vago, os Constio.üntes que 
fomos nós àquela altura, definimos o que eram terras tra
didonalmenie ocupadas. Está aqui nos §§ 1° a 4°: 

"§ 1° São terras tradicionais ocupadas pelos ín
dios as por eles habitadas em caráter permanente, as uti
lizadas para suas atividades produtivas. as imprescindí
veis à preservação dos recursos ambientais neCessários a 
seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução fisica e 
cultural, segundo seus usos. costum_es e tradições. 

§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos ín
dios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas ex~tentes. 

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, in
cluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra 
das riqueZas minerais em terras indígenas só podem ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ou
vidas as comunidades afetadas, flcando-Ihes assegurada 
a participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
(O que até aqui não foi feita. MinistroJazbasPassarinho). 

§ 4° As terras de que trata esse artigo são inaliená
veis e indisp:>rúveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis." 

É importante determo-nos também no§ 5° 
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''§ 5° é vedada a remoção dos grupos indígenas de 
suas terras,. salvo. ad referendum do Congresso Nacio
nal, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em 
risco sua população, ou no_ interesse da soberania. do 
País, aj>ós deliberação do Congresso Nacional, garanti
do, em qualquer hipÓtese, o retomo imediato logo que 
césse o risco'' · 

É ~ que nos detenhamos. neste ponto para ver 
que qualquer tipo de remoção de populações indígenas, 
ainda que em tabas isoladas, o que a Constituição obri
ga? Obri_ga exatamente a isto que estou mostrando aqui: 
passar pelo Congresso Nacional e somente llos casos de 
catástrofe ou epidemia. soberania do_ País_ getada e ga
rantido o retomo imediato. 

Ao .. mesmo tempo me detive no barto. 20 da 
Constituição. O harto. 20 diz: "São bens da União ... " de
rme quais são, fmalmente: "§ 2° A faixa de até cento e 
cinqüenta quilômetros de largura. ao longo das frontei
ras ten'estres, designada como faixa de fronteira, é consi
deiada fundamental para a defesa do_te_nit6rio nacional. 
e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei". 

Ora, S~ e Srs. Senadores, o que me cabia era fa-
zer uma articulação entre o mandamento constitucional. 
que todos juramos defender, inclusive o Presidente da 
República na sua posse, e a documentação que, a partir 
da Funai e outros órgãos não-governamentais, pode
riam justificar a posse tradicional dos yanomamis na
quela região. -

Dessa obrigação constitucional de demarcação 
nós agora. então, tínhamos que chegar a uma análise ín
dependente de todo esse problema de citação. de decre
tos e portaria. São essas tenas, realmente, ocupadas, tra
dicio:i:talmente, pelos yanomamis? Eles estão lá_bá mais 
de mil anos. Prova-se, através de documentação de an
tropólogos, lingüistas, e geneticistas.-::Todos nós que 
aprendemos g:nunática histórica, e pelo menos. no tempo 
em que se aprendia isto- em ginásiO; D.6s sabeniós que 
um trorlco lingüísticó como, por exemplo, o Latim -já 
não me .refiiO ao Latim Clássico mas ao Latim. vulgar
deste derivam vários outros !amoS, e imi deles é o portu
guês, o outro é o espanhol, o outro é o francês, o ootro é 
o italiano, e assim por diante. Provam aqueles que usam 
o chamado método glotoeronológico, portanto, método 
Iingüístico, que, para -um tronco se transformar em ra
mos dessa área lingüística, decorre, nci ·iriinimo, entre 

..,.. · mil e três mil wos. 
Os índios Y ano ma mi têm 4 línguas a partir da 

originaL E antropólogos da maior responsabilidade pro
vam a sua existência, nessa região, com o centro de dis
persão, a partir da Serra do Parinlã. pãra onde_ eles vie. 
ram agora, praticamente em proximidades, co_nstituir o 
chamado tenitório Y anomami atual. Essa duração do 
seu i~lamento, por estudos feitos,; inclusive, pelos an
tropólogos e pelos geneticistas e lingüistas, no mínimo 
significará mil anos de presença. Esse tempo, nesse alti
plano que hoje marca a fronteira entre o' Brasil e a Vene
zuela, esse centro de dispersão a que me referi, da Serra 
Jmeri e da Serra Parimã. Documentos históricos são da
tados de 1787, provando a existência deles e a primeira 
migração já na metade do_ século XIX, a partir, àata
m~ da Serra Parimã. resultando. o qu'e é curioso. no 
aumento populacional. Quando eles saíram do seu cen~ 
tro original de isolamento, para o atua.l território de Ro-

raima eles aumeilt.avam a população a uma taxa de 2% 
ao ano. 

Os primeiros contatos que"eles fizeram com a su
posta civilização branca foi quando?..COm representante 
da sociedade regional, do antigo território do Rio Bran
co, depois tenltório de Roraima. com balateiros - e os 
homens da Amazôn:Ut sabem bem o que é iSso, a balata
piaçabeiros, que nã9 pão aqUeles que construíam Com 
piaçaba as cabanas, as moradias, caçadores e membros 
das Comissi:Ses de limites. Ainda hoje existe, centrada no 
Norl.e, na cidade de Belém, a sede de uma comissão de
marcadora de limites. E qual de nós, mesmo-não se:Odo 
muitO idoso, tafubém não sendo tão criança, não se lem
bra que foí recente a descoberta do Pico da Neblina? É 
um fato recente na história brasileira. É nesta áre~ Essy 
santuário indígena - se p<Xlemos chamar assim - come
ça a ser abalado, como disse. depois do Projeto Radam 
de 1975.-que detectou essas grandes jazidas de ouro e de 
cassiterita- a conida para o ouro-,;... e a Perimetral Norte. 
Aí começa o drama. 

Vou ler aqui o documento de uma antropÓlOga: 
que respeito. e faz parte do grupo da Funai e que se refe
re, exatamente, a isso que chama de drama da primeira 
invasão. 

"A primeir:a: grande invasão do território Yanoma
mi começa com a construção da Perimetral cortada a 
parte meridional da área atingindo os povos do V ale do 
Ajarani e Catrimani Esses índios foram contaminados 
por repet-idas epidemiaS- de gripe e sarampo, suis mulhe
res prostituídas e a mendicância passou a ser na ocasião, 
um dos recursos de sobrevivência do grupo, sem condi
ções físicas de manter suas atiVidades regulares de sub
sistência. 

Nesse perlodo. quatro aldeias do A jarani perde
ram 22% da sua população - nesse período, da Perime. 
trai Norte e do Projeto Radam- e quatro do Catrimani 
perderam a metade de sua gente - 50% de perda. Houve 
área localiza.da que perdeu mil índios". Então. começou 
o Brasil a ser conhecido lá fora pelo genocídio dos yano
mamis. 
_ Era impossível defen~:gos na mediQa em que 
isso era provado, inclusi"Ve. já agora pela presença da 
Funai_. -que já estava em Boa Vista no ioício-da década 
de 70, com médicos, enfermelras e por levantamentos 
feitos por equipes que se deslocavam para essa área. 

Outra grande invasão se dá no peiíodo compreen
dido entre_l975 e 1976, quando um grande número de 
garimpeiros. que chegou- a- 500 indivíduos - 500 era 
grande número- invadiu a Serra de Surucucus. coraçãO-
do tenitório dos índios yanomamis, explorando cassiterita. 

Em 1980 o alto rio Curaricuera é ocupado por 2 
mil garimpeiros, em busca de ouro._ Novas levas subiram 
rumo_ãs aldeias dos yanomamíse de outros rios chegan
do, em condições criticas, -a ating~ 50 mil garimpeiros 
naquela área: A-tragédia dos yanomamis começa; pois, 
com a Perirnetral, com a invasão de Surocucus em 1975, 
e prossegue com os garimpei~s em busCa de ouro. 

A proposta de criação do Parque Indígena dos 
Y anomamis- vamos discutir o problema de população -
falava em 10 e 12 indios. Foi feita pela Funai em 1980. 
Era um levantamento precário; embora baseado no Pro
jeto Radam, no levantamento aéreo e nas infoi'I!lações 
das missões. 
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DeJX>is, em 1984, foi feito um excelente traba!bo 

em conjunto pela Funai,- Comissão pela Criação do Par
que Indígena dos Yanomamis. Universidade de Brasilia. 
Levantaru:n 120 aldeias, localizando 9.910 índios. A Fu
J!3.i diz que, em dados mais recentes, são _10.090 índios. 
E interessante que a antropóloga Isa Robedo. a que me 
referi há pouco, diz. pelos inúmeros dados apresentados 
- eu estou lendo o trabalho dela - chega-se à conclusão 
de que a. avaliação precisa da população yanomami é 
uma tarefa impossível. pois as suas aldeias deslocam-se 
periodicamente para atender as necessidades de ordem 
ecológica e econômica. E um levantamento que leva um 
ano, dois anos, para ser feito. pode, evidentemente, estar 
confundindo um recenseamenro já feito com o desloca
mento de uma taba ou de uma aldeia par:a um novo re.
ceiiseamento. Entretanto, acho que seria imprudente que 
nós admitíssemos haver menos de 9.900 índios lá dO 
nosso_ lado, e do lado da Venezuela tem mais do que 
isso, uns 12.QCX). No entanto, a expansão, muitas vezes 
de natureza guerreira. não confirma, -de foima nenhuma. 
as afumações do anliõpólogo americano Nãpoleon Sha
non. no qual se baseou o documento, a segunda portaria 
dos mesmos ministrOs que tinham pedido a interdição de 
9_ milhões, para depois fazer a reserva de 2 milhões de 
400, e fazer as florestas intermediando as duas áreas. 
Não apenas esse antropólogo· americarro ese.revéll-sobre 
os yanomamis. Temos vários antri:>pólogos brasileiros, 
também de nomeada, que escreveram sobre os yanoma
mis, e defendem pontos de vista contrários. Essa idéia. 
diz a ma Isa. não pode ser contestada por todos os antro
pólogos e estudiosos desse povo para setvir, para justifi· 
car um plano de retaliação de suas terras. E aí aparece 
um argumentO que tem sido muito citado pelos que 
pretendem impugnar a decisão do Governo: são os es· 
paços vazios. 

Em que se. teriã. respaldado a comissão~ reahnente 
notável, que o nobre Senador José Sarney. ijllando Presi· 
dente, nomeou? Teria se respaldado no fato de que entre 
as malocas. entre as aldeias e as tabas. o que existe é 
uma grande quantidade_ de espaços vazios. Tenho aqui" 
um mapa, q~-~~garei em seguida à Taqui~fla.. ( ... ) · 
E esses espaços considerados vazios, dizem os anlrOpÓ
logos que eles. na verdade, não são espaços vazios. São 
espaços não ocupadOs permanentemente. Mas eles ser
vem fundamentalmente para a interação tnbal. São vá
rias tribos, embora do mesmo tronco Y anomami. Elas às 
vezes guerreiam entre si. Porque, peJo menos, numa de
las há o principio de "folkmays"(sic) mantido, de qu~ 
nascendo a mulher ela deve ser morta, e s6 o filho pri
mogênito, como homem, deve ser mantido. Com isso, há 
uma rarefação de mulheres naquela tribo, e aí, então. o 
caminho que lhe resta é atacar a triOO mais próxima. de 
onde , vai repetir o qUe apreDde-inoS- na nossa -História 
Universal. como o Rapto das: Sabinas. ( ... ) Conseqúente
mente, eu diria que esses espaços vaziõs -são destinados 
a essa interação das -tribos, e a prova disso é que naque· 
Ies espaços vazios levantados nã:o apenas pelo Projeto 
Radam. não apenas pelos levantamentos aerofotogramé· 
tricos. mas também pelas equipes de campo. existem tri
lhas permanentes ligando uma taba a outra taba. à 50 
km, à 60 km. à I OOkm de distânciac 

Dizer. portanto. que eles deviam ser confmados 
nessas ilhas. apenas a 3 km de raio, ·para -poderem man-

ter as suas roçaS, considerándo-se qÔe essa tena é uma 
tena sáfara. é Uma terra que não é fértil e dentro de pou
co lempo as r~. como C<Jnbecemos em certas ~ da 
Amazônia, também deixam de produzir- e eles têm que 
abandonar SUas roças e fàz.er um sistema circular num 
!ah de 3 km pata as novas roças. A área que foi utiliza
da e abandonada. segundo os próprios estudiosos da re
gião, muitos deles. leva de 15 a 20 anos para_se regenerar. 

Há a necessidade, também, da chamada peranibu
lação, a busca da caça, a busca da pesca, e isso leva às 

_vezes a 15 quilômetros de distância. 
Portanto, é um equívoco pensar que sê poderia 

isolar uma tribo a partir de 3 km de raio, ou chegar no 
máximo a dez para sua peran:tbulação. Isso nos levou a 
meditar precisamente no-campo de que nós ouvimos na 
ConstiOJinte - nós-- dissemos naquele artigo, todos nós _ 
assinamOs, mesmo os que se recusaram a assinar a 
Constituição acabaram votando_a matéria - de que era 
preciso presenrar a cultura indígena, a sua forma social 
de ser. E se colocarmos florestas intermediando essas 
posições, vamos impedir, inclusive, a interação ou a 
ação intertnõai. que não se limita apenas na questão ma
trimonial. vai também até o ponto das cerimônias fune-
rárias. que são intertribais. --

Essa e a razão-advertência e uma ponderação que 
me levou a aprofundar mais o meu estudo, e achei essa 
uma ponderação correta, porque se falava, e isso está 
num artigo do meu nobre colega Senador José Samey, 
pUblicado na Folha de S. Paulo, onde S. Ex_ a dizia: ''Não 
tivemos unanimidade quanto à criação das florestas na
cionais. :Muitos desejavam estender a área indígena até o 
limite da fronteira. 

Não existe nenhuma aldeia yanomami junto à li
nha de fronteira. As maís próximas estãó afastadas desta 
cerca de 20 km". 

Isso me impressionou. Não que hOuvesse necessi
dade_ de fazer uma faixa, como a Faixa de Gaza, Unia fai_
xa intermediária de terra de ninguém para que ali ficasse 
garantida a soberania brasileira. Não. Mas, aí, de outro 
modo respondia. Mandei rever isso na Funai. Tenho 
aqui os mapas .. , Srs. S~_Q_ores. com a revisão do traba
lho. Esses mapas mostxam claramente que muitas áreas 
que estão até 20 km das fronteiras estão aqui marCadas 
nesta linha marrom (mostra o mapa), elas incluem tabas, 
várias delas incluem muitas tabas, não são poucas. E 
aqui está o documento analítico da própria Funai. quan

. do fez o trabalho. 
Dizia assiin.: 
'Tomando·se como base_ de _análise os mapas e os 

levantamentos populacionais efetuados em 1988, con· 
clui-se: No Estado de Roraima foram recenseados 95 al
d(!ias yanomamis, com uma popula~ total de 7.281 ín· 
dios: DeSSãs 95 aldeias.-36 estão roc3liZadas na faiXa de 
20 km na fronteira com a Veneznela, e nessa faiXa vi
vem 2950 índios. No Estado do Amazonas. o levanta· 
mento populacional não foí tão precisO -quãilto o de Ro
raima. porém deduzimos terem sidos levantados 27 al
deamentoS, com uma população de- 2.629 índios. Desse 
montante, 27 aldeias, e 1.745 índios situam.se na faixa 
de fronteíia -de 20 km." 

Fazendo um quadro analítico, diriamos: .Popula
ção yanolíla.mi, Aldeias, Aldeias na Fronteira, Popula· 
ção. População na Fronteira. 
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Aldeias Da fromeira. em Roraima, 38% ·das al
deias, e 41% da população indígem Da fronteiia, C--) 
A ma zonas: das 27 alde~ 67% delas, na fronteira. Dos 
2.629 índios, 1745 ín<'ios- ou seja, 66% âe índíos, lã. 

Eu li o texto constitucional. Já imaginru o Minis
tro da JustiÇa rnand,ndo fazer uma faixã de soberania 
nacional de 20 quilómetros na frOnteira. com ã. remoção 
de milhares e milhares de índios, proibido pela Consti
tuição, e que s6 poderia ser feito se o Congresso Nacio
nal assim o determinasse, em caso de catástrofe, e asse
gurado o retomo tão pronto aquela catástrofe acabasse? 
Não tinha sentido. 

Então, me preocupei em saber se na hora de fazer 
essa liDba contínua, se isso agredia a soberallia nacional 
em algu~ ponto. Ouvi o me~f Assessor Jmídi_co e,_~: 
pois. outros. E ao Presidente da República serviu como 
Assessor. IDJm deteDDinado momeniO, pela sua erudição 
extiaordinária. o Ministro das Relações Exteriores, Fran
cisco Rezek. 

O que é que S. Ex' dizia? 
Assim. impõe-se repisar. as terras tradicionalmen

te ocupadas pelos índios - esse é o parecer do meu As
sessor, o jurista, professor lnocéncio Mártires Coelho -
integram o domínio da União (mciso XI do art. 20 da 
Constituição Federal) e se destinam à posse pexmanente 
dos indígenas aos quais a Constituição conferiu o usu
fruto exclusivo das riquezas dos solos. dos rios e dos la
gos nelas existentes (art. 321, s 2). 

De ou tia parte. para evitar confrovéisias facilmen
te previsfveis, em face ds amplitude de signü!Cados que 
poderia comportar- e efetivamente comporta - a ex
pressão "terra tiadi.cjonalmente ocupada ~los índios". a 
própria Constituição antecipou-se -a-nos -dar critérios 
para interpretação. 

Foi aquele que eu li, que a Constituição diz que 
são ten-as tradicionalmente ocupadas. 

E, ímalmente, S. Ex' diz: 
''Fazendo-se a leiuua integrada· de tOdos os dispo

sitivás inst.itnciollais a.Ii:teS mencionados, o que se impõe 
como pastável necessidade hennenêutica, facilmente 
compreenderemo~ o t:eCODhecimento dos direitos 
das populações :indígenas em relação às tenas por elas 
tradiciooalineni.e -Ocupadas não colide com o pleno exer
cício da soberania do Estado brasileiro sobre essas ter
ras, iD.clusive, e, sobretudo, sobre aquelas localidades na 

., ' chamada 'lfaixa de Fronteira", que a própria- Constitui
ção considera fundamental para a·defesa do tenitório na
cional e que se integra expressamente domínio da União 
paia todo e qualquer efeito, 20 ds Constituição Federal, 
Inciso XI. 

Em ccm.clusão, o nosso parecer € ri.ó Sentido de 
identificadas, segundo estudos e critérios técnicos, segu
ros ,e insuScetíveis de impu~ó, quaiS- sejam te:nas 
tradicionalmente ocupadas pela comunidade indígena 
yanomami, ainda que situada na faixa de fronteira, pode
rá e deverá o Govemo fazer-lhes a demaiCação, nos ter
mos e para os efeitos constirucionais, sem quetal demar
cação implique abdicação de qualquer parcela da sobera
nia do Estado brasileiro sobre as referidas terras, nem 
restrição alguma ao poder-dever de ~elar pela sua inte
gridade como parte componente do território Dacional, 
cuja defesa a Constituição atribuiu principalmente às 
Forças Armadas.'' 

IsiO significa que no Projeto Calha Norte, boje, se 
Dlis temos dois ru tres pelotões, podemos ter dez ou 
quinze. Se for necessária. amanhã, uma base aérea para a 
defesa do tenitório brasileiro situado na fronteira com a 
Venezuela. podemos lã, colocar, também. N"'ao bá abso
lutamente nads que possa impedir. 

Mas, para evitar que a minha decisão pudesse ser 
contestada. dei-me.--ãinda. 3.iYluxo de estudar com os 
nossos juristas. e já, como disse, até com a participação 
do Ministro Franciseo Rezek, como fazer a portaria. 
Essa portaria de delimitação e demarcação de terras tem 
sido rotineira. Mas que fiz eu? 

Primeiro. fiZ um despacho - foi esse que levei à 
reunião do Ministério- e, dentro do consenso do Gover
no, hoove, natUialmente. alguma discrepância. mas fun
cionou aquilo que chamamos de disciplina intelectual: 
IOmada a decisão, vai-se CUJll!l'ir a decisão por quem 
pode IOmá-la. 

Disse, no item 1: 
"Aprovo a proposta da Funai, de expedição do ato 

declaxat6rio, para efeito de demarcação da temi ocupads 
pelos índígeDas yanomamis. com a superficie de aproxi
madamente 9 milhões, 410 mil e 108 hectares, como 
descrito no processo _ "- que é este 3.qui - nela incluí
da a faixa de fronteira de exercício pleno da soberania 
nacional. como definida no art. 29, § z•, da Constituição 

· Feder.d, detetmin.ando, em conseqüéncia. que se lavre a 
respectiva portaria. 

2. Tendo em vista o disposiO no art. 91, § I~ I!L 
da Constituição, que estabelece ser da competência do 
Conselho de Defesa Nacional "propor critérios e condi
ções de utilização de ãteas indispensáveis à segurança 
do tetrit6rio nacional, e opinar sobre seu efefivO uso es
pecialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com 
a preservaçãO e a explOillção de recu=s natUiais de 
qualquer tipo",- desde já. meu despacho digo- desde já 
fica ressaltado que, oportunamente. quando se fizer ne
cessário deliberar sobre o uso das tenas em processo de 
demarcação, aquele colegiado - que é o Conselho de 
Defesa Nacional- deverá ser ouvido, por proposta deste 
Ministério, o ExcelentissimQ Senhor Presidente da Re-
pública. · ·-

E termino o despacho com esse item: 
"Igualmente. em face do disposto no § 3° do art. 

231 da Constituição, a exploração econômica dos recur
"SOS hídricos das riquezas minerais existentes naquela 

- área fica condicionada à manifestação do Congresso Na-
cioDhl. ouvida a cormmiàade Y anomami, à qual fica as
segurada a participação no resultado ds lavra, na forma 
da lei que há de ser feita. 

E. eni seguida, submeti, também. nessa reunião 
setorial. o texto da nrinha portaria.. e, na altma.. foi. numa 
reunião anterioc, até ObjeiO de sugestões de colegas do 
Ministério, que eu entendi." 

Então, dizia eu: 
''Item -1""'" Declarar como de posse permaD.ente indí

gena. para efeito de demarcação, a terra ocupada pelo 
grupo indígena yanomami.- - e aqui nós fugitnos de 
qualquer tipo de ambigüidade que dissesse "povo yano
mami", muito menos ' 1na.ção- yanomami1

\ que é uma 
preocupação que têm os patriotas, naturalmente, de não 
criar áqtii um país basco? de um lado, espanhol. do outro 
lado. frnncês, de um lado biasileiro, do outro, venezuelano. 



8522 Sexta~feim 9 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I!) Dezembro de 1994 

E o principal é o item da portaria, porque aqui 
está marcado ponto por ponto geodésico como deve ser 
feita a delimitação. 

''2. - Proibir ingresso, o tzânsito e a permanência 
de pessoas ou SJ!lpos de não-índios-." 

.. Paro aqui a leitura par.!. dize:r o que o i'Iesidente 
José .Samey já havia detemünado. inchlsive, a extrusão 
dos garimpeiros na área, não foi iniciativa deste Govemo. 

"·• dentro do perimetro Oia especificado, ressai· 
vadas a presença e a ação de autoridades feder.ús. bem 
como a de paiticulare~ especialmente autorizados. eles~ 
de que sua atividade não seja nociva~ inconveniente ou 
danosa à vida,. aos bens e ao processo de assistência aos 
indigenas." -

.... Com isso, Concluímos nosso ato e o Presidente da 
República aprovou o meu despacho e a portaria. Esta· 

.mos agora com o plano cronológico para faZer a demar· 
cação dessas terras, até o máximo em maio de 1992. 
Que fiz eu? Ao can!W:io de alguns aligeirados leitores 
da Constituição, com o maior respeito pelo seu texto eu 
a annpri. Que fiZ mais como Ministro da Justiça? N'"ao 
tnbalhei sozi:Dho, é claro. Tentei salvar um povo que fi
gUia ·entre·os mais primitivos do mundo, no momento 
em que seu contato com essa ilusória chamada civiliza

. ção branca só llie trouxe endemias, doenças de todos os 
tipos, prostituição, desnutrição e morte. -

Também não concordei con! a -tese daqueles que 
acham que, pelo falo de existirem ouro e cassiterita no 
subsolo dessas terras e ,outros metais preciosos que ainda 
possam vira ser descobertos. esse desenvolvimento pos
sa ser feito em detrimento de um IXJVO que possa, por 
seu tumo,. ser objelo do seu esmagamenlo, quando não 
fiZemOS isso em ger.U na História do Brasil." (Notas Ta
quigráficas, sem revisão, 26 de novembro de 1991, Ses
são do.Senado Feder.U, pp. 206-265). 

F) A Didática da Vida . 
Em função da falta de infonnação observada na 

sociedade, principalmente depois que fornm veiculadas 
informações errllneas sobre o processo demarcatório das 
tenas indígenas no Brasil. tomamos a iniciativa de re
produzir, no CQIPO deste parecer, parte significativa de 
documenlo elabotado pelo Institulo de Estudos Sócios
Ecanômicos(INESC), Conselbo lndigenista Missioná
rio(CIMJ), Núcleo de Direitos lndígenas(NDI) e Funda
ção Nacional do Índio (FUNAI). 

O documento, intilado ''Por que demarcar as ter
IaS indígenas" inicia ·com uma pergunta direta: Para quê 
tanta tem. para tão fX'UCOS Yanomami?, e responde: 

''Os Yanomami se caracterizam por ocupar seu 
tenitório de fonna extensiva. Quando os recursos (como 
a fertilidade do solo) de uma área ocupada se esgotam, 
eles se deslocam para oulra região. iniciando novo ciclo 
produtiVo, permitindo assbn a. recuparação da área de
iastada. Dessa fotma, a tem. agrários da socie4ade en
volvente. O que é suficiente pam um -Camponês não 
pode setvir de parunelro para se avaliar tamanbo da ter
ra indígena. 

O estudo que concluiu pelos 94.000 Km• para os 
Y anoma.mi. e outros que fixaram as estensões de outras 
áreas que já foram Ou estio sendo demarcadas. utilizan 
critérios Iigidos,estabelecidos na COnstituição, em de
cretos e em nonnas daFUNAI.'' 

E continua perguntando a apresentando respostas: 

2) O que é terra indégenas 
" Para as sociedades indígenas. a terra é" muito 

masi do que simples meio de subsistência. Ela repre
senta o suporte da vida social e está diretamente ligada 
ao sistema de crençaas e conhecimento. Não é apenas 
um recmso natural - e tão importante quanto este - é 
um recurso sócio-Cultural (Ramos. Alcida. Sociedades 
lndigenas)." · 

''São tenas t:mdicionalmente ooupa,das pelos ín
dios as por eles habitadas em caráter permanente. as uti
lizadas para suas atividades prcxlutivas, as imprescindí
veis a preserVasção" dos recmsos ambiemtais necessários 
a seu bem estar e as necessárias à sua reprodução tisica e 
cultural, segundo seu~ usos, costumes e tradições" (Art. 
231, § 1•, Constituição Feder.U). 

3) Por que demarcar? 
Em primeiro lugar porque é um dever 'do estado 

para com os povos indígenas, detetminado pela Consti
tuição FederaL Em segndo lugar, é uma condição funda
mental para a sobrevivência física cultural desses povos. 
Demarcar é um meio administrativo para explicar os li
mites do território ttadicionalmente ocupado pelos po
vos indígenas. 

4) Como se define o tamanbo de um terra indígena? 
A demarcação é defmida pela Lei 6.001 (Estatulo 

do Índio), de 19 de dezembro 1973, pelaConstituição 
Feder.U, pelo Decreto 22, de fevereiro de 1991, que dis
põe sobre o processo admistilllivo de· demmacação de 
ten:as mdígenas, e pela portaria da FUNAI 239191.- de 
maiÇOde 1991,alémde div=s otdens de serviÇo. 

Nesse processo são levados em conta critérios an
tropológicos, sociOlógicos. fundiários,que dimensionam 
o tenitório de cada povo confonile as suas necessidades 
de repozdução fisica e cultural 

5) Como é feita demarcação. 
Primeiro-identifica-se a área o povo ocupa. 
Segundo - Com base nos estudos feitos pela FU-

NAI, o Ministério da Justiça decleta a tem. de ocupação 
- ]ndígena, defmindo os seus limites e determinando a sua _ 

demarcação :tisica, que com:iste na colocação _de maiOOS 

que pexmitem a sinalização .da área. 
Terceiro- O Presidente da Pepública homaloga a 
d~ ateravés de decreto. 

Quarto - Finalmente, a terra é registrada no Car
tório de Imóveis do minicípio onde se localiz3. o Serviço 
de Patrimônio da União. 

6) O índio é proprietário da terra? 
Embora os índios detenham a posse permanente e 

o "usufruto exuclu.sivo da requezas do solo, dos rios e 
dos lagos" existentes em suas texras, comfonne o pará
grafo 2° do art. 231 da Constituição, estas Constituem 
palrimônio da União (Cf. Arts. 20 e 23 da Constituição 
Feder.U, e parigrafo único do art. 22 do Estallllo do Ín
~o. ainda_ em vigor). Isto quer dizer que os ínidoa po
dem negociar as usa te:rras. 

7) Por que alguns povos-indígenas têm mais tenas 
do que outros? 

Cada sociedade indígenas utiliza de maneirra 
muito própria o seu meio ambiente. dependendo de 
como se organiza. socialmente e de com se relaciona 
com a natureza para garantir a sua subsistência. Há gru
pos que exploram extersivamente o seu território e oui
tros levam um vida mais sedentária, necesssitando, por-
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tanto, ocupar menos espaços. 
Nio se deve esquecer que nas regiões nordeste, 

Sudeste e Sul, onde o contato com as sociedades indíge
nas é mais antigo, esses povos perdeimn a maior parte 
de seus territórios, eoses povos de situaçl!o, muitos gru
pos simplesmeine desapareceram. 

8) !"<li" <Jl<e deman:ar as teaas os índios quando 
existem :milhões de trabaihadcn:es sem terra no B:rasil? 

Uma coisa não exclui a outra, São medi.das com
plementares. Reconhecer o tenil6rio .dos índios não ín
vili.blizada o desenvolvimento do meio rural. Sobre isto 
existem dados !:eguridÕ os quais '1as teo:as indígenas não 
obstaadizam a expansão das atividades agrlcolas ou pe
cuárias, uma vez que (as teaas indígenas) constimem 
parte menor do estoque de teaas que poderia ser destina
do a progmmas gàvemamenlaisa de cololização e/oo re
fOIIIIA agnma" (Oliveira, Ioão Pacheco. Ten:as indígenas 
noBmsil. 

CEDii'Museu Naciaoal, 1987). 
9) A dematcação do terril6.rio Yanomami inviabi

liza a economia de Roria:ma? 
Não. A economia de Roraima está baseada na 

agmpea1ária extensiva, na explmação mineral (garim
po) e no seviço p1'blico O Estado é miar empregador lo
caL O gannpo, além de ser atividade predatória, não be
necia o Estado, devido à avasão de recursos. 

A demarncação das len'as indigenas regulariza a 
situação fundátia do Estado e obriga a legaliZllção da ati
vidade mineral com coolrole efetivo do Governo. E re
duz os cooflitos gemdos pela indefinição fundiária, o 
que é bouipam a economia. 

10) E proibidoaplomrmiDério em teiia indigena? 
Não, desde que se respeite o parligxafo 2• do art. 

231 da Coostituição, seguudo o qual ''o aproveitamenteo 
dos xecursos hídrico, inclusive os potenciais energéticos, 
a pesquisa e a laVDl das riquezas minexais em terras in
dígenas só podem ser efeitadas com a autorização do 
CongteSso Nacional, cuvidas as comunidades afetadas, 
ficando-lbes assegurula participação nos resultados da 
lavra, na forma da lei" · 

A referida loi,-~ em tramitaÇão no Congresso Na
eiaoal, deverá condições específicas (Cf. § 1 • do art. 176 · 
da Constituição) para que a exploração mineral não agri
da o modo de vida dos pvovos indígeoas. Até que seja 
aprovada, qualquer atividade mineral em terra indígena 

• • éilegal. 
11) Os gaémpeiros não têm o direito de trabalbar? 
Sem dúvida nenhuma. Mas a Constituição não 

permite a presença de gannpeiros em terra indigena. O 
Congresso Naciopal deve regulamentar as atividades de 
garimpagem o Govemo Federal deve estinmlar altemati
vas não predafat6rias de exploração mineral, sempre 
fora de áreà indígena. . 

· Mais de 50% dos homens cjue trabalbam nos ga
rimpos da Amazônia da áreà ruara1 e se submetem a 
condições de trabalbo semi-escrevas. A solução, portan
to, é a promoção de uma urgente reestrururação fundiá
ria do País. 

12) Á= indigena somada na faixa de fronteira · 
coloca em risco soberania nacional? 

Não. A Constimição estabece que as tonas tradi
cionalmente aocupadas pelos índios bens da União. E 
juristas como o Ministro das Relações Exrerides Jun-

queira, af'unan não existir na legislação qualquer impedi~ 
mentos para a demarcação de teaas indígenas na faixa 
de fronteira. Existem amalmente 169 áreas - ~ de
ma=das, bomolodas e identif108das - situadas na faixa 
de ISO KM da fronteir.l. 

13) A demarcação na faixa de fronteim não seria 
o prlexriiro passo-pata a intemalizaçãoda Amazônia? 

Não, ao contrário. Ao se demarcar uma área indí
gena teafuma-se o comntrole da União ~ o tent6rio 
do Brasil, não só na faixa de fronteim como em outras 
regiões do Pis. 

14) Há pressões estrangeiras sobre a decisão de se -Não se pode confundir as manifestaçãoes de soli-
dariedade ao povo Yanomatui com ingerênciais estnm
geixas em assuntos intemos do País. A demarcação foi 
uma decisão soberana do governo brasileiro, exigido 
pela Constimição Fderal 

IS) As Fmças Armadas podem entrar em lelrit6-
rio indígena?· -

Se hoover relevanle interesse público da Jnilio -
por exemplo, ameaças oo alentados à soberania brasilei
ra por parte de fmças estrangeiras - as Fozçaass Alma
das poderiio se fazer presemes em território índigena, 
nos texmos que dispuser Lei Complementar, prevista no 
parligr.lfo 6• do art. 231 da Constituição FederaL por ou
tro lado, os grupos índigenas podem ser remividos de 
suas tonas, lemporariamente, após de h"bertação do Con
gresso Naciaoal, em caso de cat.ástrofe·ou epidemia que 
ponha risco a sua populaÇão. ou no ÍDieieS$e da sobera
nia do País (CC. art. 231, § s•, das Coostiruiçio)-

16) Demarcar tenis indigenas não seria reservar 
partes tenil6rio nacional e dos recursos narurais do 
País para furura explmação por partes de potências es
trangeiras?Só o exagerado ÍDieieS$e de grupos ecoaam;. 
cos, nacionais e estrangeiros, pode querer confundir a 
opinião pública que deman:ar as teaas indígenas é o 
mesmo que favorecer os interesses de potências estran
geiras. A exploração de riquezas uaturais existentes nes
sas teaas é claramente defmida pelo barto. 231, § 3•, da 

. Constimição. _ 
Terra Indígena Y ancmami 

I - Superficie total 
no Estado ~ Ronlima 

no Estado do Amazonas 
2- Percentual em relação ao território 

brasileiro 
percentual em relação ao território 

deRarnima 
percentual em relação ao território 

do Amazonas 

94.191 km2 

56.171 km2 
38.0:Z0km2 

1,11% 

24,40% 

2,43% 
3 -Superfície total das teaas indigenas 

no Brasil 10,52% 
ffi-Voto 
Ppr fim, conhecendo todos esses argumentos, 

além de outros aspectos, é no exame da arusividade do 
ato ministerial que reside o maior defeito dos requeri
mentos apresentados. A sua justifJCação fornece os ele
mentos-que recomendam a sua rejeição.. 

Dispõe o artigo 49 inciso V da Coostituição Fede
ral competência do Congresso Nacional para "sustar os 
atos normativos do Poder Executivo que exorbitem. do 
poder regulamentar ou dos limites de delegação legisla-
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üva11
• Mas não é esse o caso da Portaria~ 580/91~ do 

Ministro da Justiça. 
Os Atos Normativos~ eDSinam os adminisrra.tivis

tas e pub!icistas, são aqueles que fixam Iiigras de ooudu
ta aplicável à coletividade ~~;mquanto conjunto, ou seja, 
noooa de can!ter ger.!.l, disciplinando determinada maté
~a. direito ou dever, em liohas gerais. 

-No caso da Portaria questionada, ela está prevista 
no Decreto n° 22, de 04 de fevereiro de 1991, que desci
plina o processo de demamlçãO adminis!Iativa de temts 
indígenas. Noooa que regulamenta o ru;tígo 19 da Lei no 
6001n3, que por sua vez fixa competência do Poder 
Executivo Federal ptaa regular o mencionado processo 
mediante decreto do Piesidente da República. N"ao há 
portanto eXaCeibação de competência no Decreto nem 
na l'ortaria referenciados. · - -

O decreto em queslão defme o processo de de
m.aroa.çã.o em quatro fases, a saber. 

a) identificação - onde se identifiCà -a tena e o 
povo indígena que a ocupa. 

b) delimitação- com base em estudos feitos pela 
Funai, o Ministério da Justiça declaza a temi de coupa
ção indígena. defmindo os seus limites e detenninando a 
sua demarcação .f"!Sica, que consiste na colocação de 
marcos qUe permitem simdização da área. 

c) O Presidente da República homologa a demar-
cação a!Iavés de decreto. . 

d) registro - fmalmente, a tena é regis!Iada no 
Cartório de Imóveis do Municlpio onde se localiza o 
Departamento do Patrimônio da União. 

Portanto, a Portaria questionada não se constitui 
em ato normativo ao contrário, é ato administrativo~ que 
emana do Poder Executivo, matei:ializando vontade-de
ver da União, declarando os limites da tena Y anomam:i. 

Desta forma, fomece ao Congresso Nacional 
competência paii Suitar a Portaria em exame. 

Nesse sentido, votamos favoxavelmente ao envio 
dos referenciados requerimentos ao exame do Poder 
ExecutiVO:. pala que responda todas as contestações de 
ordem técnica e ao anJUÍvamento da proposição de sus
tar os citados atos do Poder Exerutivo. Desta feita, con
sideramos queõS atos administrativOS tOinadOS pelO Go
verno Federal nessâ área de demarcação de terras indíge
nas e, mais precisamente, o terrii6Ii0-em---,rererencia, são 
atos plenos e integralmente legais. Esperamos. outros
sim, que o processo demarcatório continUe e seka acele
rado, como meio adequado de cumprimento da norma 
constitucional e fonna exemplar de manutenção das co
munidades indígenas, ainda ameaçadas em vários pontos 
do território nacionaL" 

Eis os argumentõS-que Considerei importantes à época e que 
continuo a manifestar. Assinalando que o mesmo tiatamento dado 
à questão lanomami serve para análise de todo o processo demar-
cat6rio. · 

Reafn:inando o que já foi dito ~teriormente e apoiado em 
estudo do advogado Dr. Paulo Machado GuimarãeS, o direito dos 
índios àS suas terras não decorre de sua demarcação. A presença 
tradiciooal de comunidades indígenas em determinado espaço ter
ritoria~ reconhecida expressamente w harto. 231. da Constituição 
Fedeal de acordo com seus -valores cu.lo.Jrais é fator determinante 
do direito dos índios. 

A União, aO"proi:Doverpor-expres:sa ·aetenninação constiru
ciona.l a demarcação das terras tradicionah.!ente ocupadas pelos 

IDdiOs, bem como os juizes, ao resolverem demandas que err 'll
vam esta matéria.,. devezm. se orientar pelo que é disposto na defmi
çãoconstanteno § 1°~ doart.231 da Constituiç.ãoFedetal. 

São qualro, pela noooa oonstitucional. os elemen!os consti
tutivos de uma tem tradiciooalmente ocupada pelos índios, os 
quais devem ser consiqerados conjuntamente e de acordo com. os 
usos. costumes e tradições de cada grupo indígena. 

a) as temts por eles habitadas em caniter peunanente; 
- b) as utilizadas paia suas atividades produtivas; 
c) as imprescindíveis à presexvação dos recursos ambientais 

ne:ces:sários a seu bem-estar; 
d) as necesSárias à sua reprodução fisica e cultuial. 
A demarnação das-tenas indígenas é ato adminis!Iativo fe

der.!.! de natuJ:<2a declaratória. Visa explicitar os limites das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios. A demarcação não coDsti
tui direito algum, jã que, como esclarecido anterimmente é consti
tucionalmeDle reconhecido pelo Estado como originário dos índios 
que as ocupam tradicionalmente. 

Outrossim.. devemos, também, resistiar que não pode haver, 
em respeito à Constituição, direitos indígenas em decorrencia de 
sua situação geogláfica, principahnente se isiO significa restrição 
dedireiiO. 

__ Em momentos políticos discricionários houve situação em 
que capitais, cidades de área de fronteira, estfulcias hidro-minerais 
e outras consideradas de segurança nacional tinham cidadãos cas
sados liminarmente. Seus habitantes não tinham o legitimo direito 
de voto. Isto também a Constituição oonigiu. · 

- Como jã afinnamos, a demarcação de tems indígenas em . 
áreas de fronteira não causa qualqeur prejuizo à Nação, não limita 
a sOberania da União, nem tr.mfere a posse de terras a outros. 

A presença das Forças Armadas e dos representantes doE,j
tado é garnntida e deve existir inchlsive para a presezvação -da se
gunmça dos próprioS índios. 

Dois aspectos rel8.tivos A proteção teo:itoral nas fronteiras 
em terras indígenas devem ser considerados. A primeira questão 
·refere-se às IDcursões militares para a vigilâiJ.cia da fronteim e o 
segundo aspecto diz respeito à presença peunanente de bases ntili
tare.s em áreas consideradas estratégicas para a defesa da fronteim. 
Inicialmente cabe destacar o fato de não existir óbioe algum pam o 
desenvolvimento do dever protetivo do ten:it6rio brasileiro. pelos 

' órgãos estatais. _ ·~ ~- · 
As teiTas indígenas, portanto, não podem ser considerndas 

obstáculos ao cumprimento das obrigações constitucionais das 
Forças Annadas. 

A ConstituiÇão Fedentl indica~- poré-m. os mecini.Stnos e os 
parâmetros para a concretização de defesa do território nacional e 
o respeito aos direitos indígenas, de forma compatíveL 

_ Na medida em que o constituinte -oii_gfuário aprovou o reco-
nhecimento aos índios de sua orgaDizaçãO social. seus usos. cosru
mes, línguas. crenças. tiadições e os direitos originários sobre as 
tenas que lr.ldicionãhnerile ocupam e deteiminou que a União fi~ 
zesse respeitar todos os seus bens, de natureza material e imaterial. 
como a cultura. restoo finnado como condicionante para validade 
de quaisquer atos que venham a incidir os bens indígenas, o res-
peito a·seus bens. -

- - Significa dizer que as trOPas m.ilita:res. como os agentes da 
policia federal, podem ingressar nas temts imdígenas pam o cum, 
primento de seus deveres constitucionais agindo de fonna respei
tosa aos bens indígenas, sejam ~eriais ou imateriais. Develão 
sempre respeitar a organização social, os usos, os costumes e as 
IIadições da comunidade que habita a região onde estejam atuando. 

Quanto ã localização peÍ:manente-de reses militares 00 poli
ciai~ em terras indígenas. por implicar na ocupação ou domínio 
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definitivo de treçho de letra indígena o tratamento constitucional A segunda parte do meu pronunciamento é uma autocritica. 
remete a outra' solução. Digo- isto porque nos meus 16 aDOS como Senador, 4 ~os como 

A compab."bilização possível nesta hipótese exige a aplica- Dep:ttado Federal e 16 anos de mandato no meu Estado~ mlnca me 
ção combinada do disposto no § 6°, do art.. 231 com o previsto no debrucei, como deveria ter feito, sobre essa questão dos índios. 
§ 2". do art. 20, ambos da ~ição Federal. Nunca tive isso. como uma das prioridades do meu trabalho parla-

No que diz respeito aos argumentos complementares de que mentar. Isso foi um erro, pois a importância dessa matéria é muito 
as reservas indígenas podem constimir Nação a parte da brasileira, relevante par.> o País. 
a História Pátria mostra o contrário. Além de fundamentais contri- Quando vi o projeto, fiquei satisfeito com sua ãpreseDtação.
buições à garantia da integridade .fisica do país no tempo da Colõ.- porque me chamou a atenção a neces~dade de o Congresso Nacio
nia, um exemplo de imnha terra ilustra muito bem o papel desem- nal ser ouvido. E em princípio sempre sou favorável a que o Con
penhado pelos grupos indígenas na defesa do Brasil: D. Pedro II, gresso participe dessas questões, embota saiba que ele não atende 
Imperador do Brasil, em reconhecimento ao destemido apoio que às próprias determinações constitncióilais de tomar a si a responsa
recebeu dos. indios Kadiwéu, que junto com o Exército brasileiro bilidade, por exemplo, no caso das concessões de rádk> e de televisão. 
durante a Guerra do paraguai. dete:tDlÍD.ou a demarcação de sua re- No entanto, SOO: sempre favor:á.vel; mas tam:...6.n ouço as 
sezva. A aprova~o desta matéria implicaxá também na revisão pessoas., e fui aqui testemunha da luta do ex-Senador Severo Go
dessa decisão histórica. mes nessa questão dos ianomâmis; levei também em consideração 

Finalmente, esta proposição, se aprovada. irá chocar-se com a seriedade com que trata os problemas o Senadcr Jarbas Passad
o esforço do Congresso Nacional em dotar a legislação indígena nho, apesar daquela dúvida que de vez em quando me atormenta-
brasileira de marior celeridade e melhores mecanismos de pro te- ser:á que é necessário que se dê ~ta tena pam os ianomâmis? 
ção ao índio. tendo em vista que Comissão Especial da Câmara Como eu _disse. faço a "autbcrlúca de nunca ter parado_ para 
dos Deputados., formada especificamente para ·consolidar e ade- estudar profundamente essa'matéria. Por isso- digo francamente
quar a legislação atual em um novo Estatuto do índio, está por • eu ia votar pela abstenção nesse projeto, porque não me conside
emiti:r parecç_nos próximos dias, onde apresentará proposta de rava- preparado de dar aqui um voto com conhecimento_ pleno de 
umr sistemática rigorosa de demarcação das ::m:as indígenas. causa. 

Por considerar a matéria contrária aos -dispJsitivos constitU- Sei que vai ser feita uma solicitação de verifiqlÇão de quo-
cionais e por implicar em prejuízo aos índios. cujos direitos estão _rum. Sempre apóio um pedido desses, sempre! No Senado. a soli

-· expressos e-garantidos nos artigos· citados: da Constituição Federal. · citação de verificação-de quorum precisa ser feita por um Senãdor 
voto contrariamente à aprovação do Projeto de Lei çio Senado n° com o apoio de uma bancada de três membros; dessa forma. se 
112. de 1993.- Senador Wilson Martins. - houver interesse~ será feito o pedido de verificaÇão de- quorum. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES .:sr. Presidente, peço a quenãopoderã mais ser dependente deumamanifestaçãoúnicade 
palavra para discutir. um Senador. Por isso, S!=- for solicitado pelo Senador Wilson Mar-

O SR. PRESIDENlE {Nabor Júnior)- V.~· tem a palav:ta. tins a verificação de quorum. darei a S. Ex• o meu apoiamento. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-,BA- Para discu- O Sr. Jarbas Passarinho- V. Ex' me permite um aparte? 

tir. Sem :revisão do orador:.) - Inicialmente, Sr. fresidente. quero O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Pois não. nobre Sena-
fazer uma: crítica. dor Jarbas Passarinho. 

Quando sugeri a refon:na. do Regimento desta Casa., fiz O Sr. Jarbas Passarinho- Tivemos oportunidade de reba-
questão-de incluir no art. 162 a expressão "impreteriVêlmente". ter cada um dos argumentos que fotam apresentados na ocasião. 

Art. 162- A Ordem do Dia terá iníciO.-liDpret.eri.V"elmente, em relação à suposta irregularidade da portaria. O único aq;umen
ao término-de tempo destinado~ Hora -do Expedien_~ sai_yo pror- to que não tínhamos facilidade de discutir era esse que V. Ex1 !e
rogação. vanta. Sei:á que é preciso dar tanta terra. dar 1.800 hectares ou qua-

A prorrogação será de-no ttiáximo quinze minutos: Veja. V. se ·z.ooo hectares para cada ípdio? O_~mento não é exatamente 
Ex• que hojê já-tiVemos que prorrogar nossos trabalhos, por duas dar terra a cada índio. o argumentO é reconhecer se lá_ ess!'!S índios 
vezes, por meia hora. pois miciamoS a ÔÍdem dÕ: Dia depois das estão viVendo tradicional e, ·até imen:iorialmente algun_s: mas, ftm-
dezessete horas. damentalmente. não são donos da terra. a terra é da União. ~epi-

Quando solicitei que se ·colocasse "impreterivelmente" no to: o art. 20. XL da Constituição Federal diz: 
Re:gitnento, a minha intenção era que a Mesa aceitasse essa eX:- Art~20~SãobensdaUnião: 
pressão e detenninasse o cumprimento do Regiilieiito, solicita_n<io 
ao orador que terminasse a parte iniciãl do seu pronunciamento no 
prazo regimental. fmaliz.ando-o. se assim o quisesse.. ao-término da 
OIÇemdoDia. 

O estabelecimento de um horário, possibilita também que 
os Srs. Senadores organizem o seu próprio trabalho, pois se soube
rem que a Ordem dO Dia vai ter iiiício ãs 1~3~ .. impreterivel
mente. organizam a sua vida parlamentar para estaieiD aqui no ple
nário. se assim o desejarem. às 15h30min. Estou dizendo isto por
que quem tiiJha um projeto que precisava acompanhar ficou aqui. 
hoje. das 1Sb30min. até esta hora. sendo que ainda estamos votan
do itens da Ordem do Dia. 

Portanto, meu pronunciamento inicial é uma critica com a 
solicitação para que a próxima Mesa. na próxima Legislatura, 
quando eu aqui já -Dão estiver, procure cumprir o Regimento, que 
necessita ser modificado em muita coisa.. mas não neste artigo. 
pois ele já determina o início da Ordem do Dia na hora certa . 

.. ,_, ___ _ 

XI - as terras _tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
É mais uma razão de soberania nacional as terras ocupadas 

pelos ianomâmis estarem colocadas coincidentemente dentro da 
fronteila. O que me espanta é não haver. por parte do Executivo, 
um projeto de lei que jusúfique a exploração desses bens. Concor
do plenamente que os ianomâmis não podem ficar senlados sobre 
uma imensa riqueza nacional, e nada fazer. É em benefício dos 
próprios ianomâmis. alguma coisa deve ser feita de forma racional 
e não na fonna de u@._ "gafiD].pagem à la diable", que não tem 
sentido. 

Então, os índios colocados lá em JX)Sição extremamep.te di
fícil, são, como salientou o Senador Wilson Martins, esses índios 
são um dos povos mais antigos e viVem praticamente em esúi.do de 
pedra lascada. Essa _gente. subitamente, verifica ·a invasão dos ga
rimpeiros, que chegam lá, espantam a caça com o barulho deles, 
envenenam os rios com mercúrio, e nada fazemos. 
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Paralelamente, os caiap6s tiveram uma deHmjraçao de tem, 
e ninguém protestou. Os caiapós estão te rido, per capita, um mil e 
.oitocentos hectares. Estamos vendo lá, por exemplo, o Sr. Paiakan 
ser submetido a um julgamento. Sabe-se que, infelizmente, lá exis
te ·o pioi: o suborno do cacique, a venda do mogno, de maneira de
plorável. p<m:JUe é destrutiva. e o Governo não faz uma vmticação 
rw, cómo deveria fazer. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior. Fazendo soar a cam
rainha)- Consulto o Plenârio sobre a proziogação da sessão por 
mais 30 minutos, para-que o-orador cOnclua a sua oração. (Pausa.) 

Não havendo objeção do Plenârio, está pronógaila a sessão 
pormais30minutoS~ -- - - --_ 

COntinua coma palavra o Senador Jutahy Magalhães, sendo 
aparteado pelo nobre Senador Jarbas Passarinho. 

O Sr. Jarbas Passarinho - Imistindo, nobre Senador Juta
hy Magalhães:· No meu ponto de vista a terra Dão deve ser intocá
vel de modo nenhum; ela deve ser colocada a sexviço da economia. 
bxasileira, de maneúa racional e em beneficio dos índios também; 
e não ~só que es~ aconteee:Odo no País como-um todÕ~)das quan
do V. &• se sente balançado em colocar o Congresso Nacional, eu 
fico balançado ao contrário~ Não tomei logo uma posição de achar 
que não po:aia ser, mas eu me pergunto. por exemplo, se o Con
gresso Nacional pode fazer o que fizex;o.os. Nós ouv:iinos o Minis
tério das Relações Exteriores. ouvimos a Secretaria de Assuntos_ 
Est.nltégicos, ouvimos a Secretãria de Meiõ Ambiente,_ ouvimos a 
Infra-Estrutura, todos os órgãos que tinham alguma correlação 
com aquele projeto. E o trabalho de agrimensura. o trabalho que 
foi reãlizado para fazer a linha peri.metral é alguma coisa que não 
sei se o Congresso Nacional teria condições de fazer. -

· O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não o Congresso fa-
zer, mas o Congresso examinar ã. questão. Isso sim; não é o Con-
gresso realizar o trabalho. . . . . .. 

V. Ex a me permite ·apenas um argumento, que não é muito 
correto, mas vou usá-lo apenas como comparação: se ~~Congresso 
é obrigado a se maD:ifesta.r a respeito de doações de terras com· 
mais de três_.IDil hectares, se não me engano, então seDa o caso de 
termos, compaxatiVamente, tiunbém num caSo desses, a -~esta-
ção do Congresso. · · · - - · 

Então, essa foi a·primeira iD:ipiessão de ãlguém qUe não es
tudou o assunto profundamente .. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Eu fiquei senSíVel Se me- Per-
m.iteV.ExaaindaabusarOóaparte... __ - . __ _ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES.:. Absolutamente. V. Ex' 
me dá a satisfação de aprender um poucO- mais sobre assunto .tão 
importante. 

gresso vai ser, como diz V. Exa. apenas. o de analisar à voJ d oi
seau, se me permite a brincadeira COJ;E.igo mesmo. 

O SR. JUTAHY MAGALHAES- Se V. Ex' tàmbém me 
permitir também uma brincadeira, posso·"dizer que não estou tra
tando em causa própria. p<m:JUe bisneto de índio e não estou pedin
do tena nenhuma ao Govemo. 

Fui apenas relator de uma matéria relacionada com essa 
questão indígena e senti a presença de inúmeras organizações não 
governamentais, como também a presença de . muitos interesse 
econômicos. 

. SemPre que se trata da questão índigena fico preocllpado 
com isso; não em relação às intenções de quem apresentou proje-
tos, no caso, o Senador César DiaS. Indübitavelmente, conforme 
disse V. Exa, os fudios estão em cima de temis cie nlaior riqueia.-

V. Exa acaba de me dar um argumento contra aquilo que eu 
pensava. Como sei que V. Exa. nobre Senador Jarbas Passarinho, 
que é profundo oonheoedor da questão, e um dos argumentos que 
tinha no tocante à texra da nação Ianômami era a possibilidade de 
haver uma nação dentro da nossa Neção. Uma preocllpação que ti
nha era a de perdermos a soberania dessa área tão grande. Todavia 
V. Ex a me tnmqüiliza.,- quando mostra a necessidade de o Executi
vo apresentar por meio de um projeto COíno fazer a utilizaÇão des
sas terras. 

O Sr. Jarbas Passarinho -E nós fugimos semPrO. SOnador 
Jutahy Magalhães. de falar em nação. Dizemos povo lanomâmi; 
nação. não. O Brasil não é um país plurinacional NunCa coloca
mos nessa portaria a-palavra "nação'-' iano~ e sim povo iano-
~- C-- "-- -

O SR._JUTAHY MAGALHAES- Veja, V. Ex', a. neces
sidade de examinar mais essa questãg. Por iss9, meu voto é pela abstençãO. . ,. -. . . 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex• permite-me um aparte., Senador 
Jutahy Magalhães? . -· 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex' sempre me hon
ni cOm 5euS aparteSy Senador Ronan Tito. 

O Sr. Ronan Tito - A bem da verdade. após eu levantár o 
microfone paxa pedir o aparte, o Senador Jarbas Passarinho, que já 
estava com a palavrá. acaboU esclarecendo grande parte do que 
pretendia elucidar. O assunto é mUito controvertido. N"'ao sou um 
.estudioso que se aprofundou na matéria, mas, dei-me aos cuidados 
""de pesquisar um pouco o assunto~ -Desloquei-me uma vez daqui e 
_fui a Roraima. Lá, ouvi as partes,· sobrevoei todo aquele Estado e 
discutimos a questão num clima superemocional. Como disse _mui
to bem o Senador Jarbas Passarinho, algumas coisas têm de serre
vistas. Não podemos. de maneira alguma. quanto ao volume da 
área _.:..dois mil hectares para um índio ... Há empresários que pos
Suem -cem mil hectares e dizemos que o índio não pode ter dois 
mil hectares. Como disse, muito bem. o_ _Senador Jarba_s Passari
nho. ali existe uma ri<_rueza enorme de minérios das ~ variã.das 
espécies e todos valiosíssimos. Há cassite!'iti e onde há este mine
xal normalmente existe ouro. Alguma coisa lá me assusta muito. 
Durante muito tempo, criamos, aqui. uma bancira contra empre
sas._ - _até eu fazia iSso -, maS queriamos dar proteção ao garim
peiro~ Não sei, como iremos estabelecer uma vigilância na convi-

·' · O Sr. Jarbas Passarinho - Fiquei muito_ ~ível que se 
pudesse até caracterizar que era preciso ouvir um 6rgao-le-gislatiVo 
sobre isso. Por exemplo, no Estado do Pará, eu_~pão era inem.bro 
do Governo Collor: quando houve uma demarcação que foi consi
derada pelo Estado excessiva, porque não houve :reaiiSO, porqu-e 
não havia como coio<::aiO-I:ecurso. O fato exa deifll:litiVO Por pirte 
do Executivo: a portaria. uma vez homologada pelo Presidente, es
tava acabado. Esse aspecto. eu até consideraria rediscuti-lo. Agora, 
infelizmente ... Aqui tfvem.os. uma grand~ figura no Senado, o ex
Senador Accíoly, que dizia <jrie eu era um l;ll3ll advogado, porque 
eu me colocava na frente da causa. E ele tem razão. E~ me colo
quei, ainda agora. na freD.te da causa, porque sei que a justificativa 
era uma condenação de um tratamento até levi_ano, que não existiu. 
Agora, se o Congresso, pela sua alta sabedoria. achar que deve ser 
ouvido na demareação, não vejo por que o -CO.i:i.Selho de Defesa._ 
O Conselho de Defesa, obrigatoriamente. na utiliZação da tena. 
Mas já que vai ouvir o Congresso.- que ou-Ça -se-·ooça também o 
Consellio de Defesa Di demarcação de terra. Mas o papel do Con-

-- vência entre o garimpeiro- e o índio. Sabemos que o garimpeiro é 
quase sempre portador de doenças. Muitas vezes. para nós, nem 
são doenças graves. como a gripe. porqUe já teinos os-D.õssOS anti:: 
corpos fõnnados. Há casos de tribos indígenas no Brasil que foram 
praticamente dizima!ias no contato com os ditos civilizados. Quan
do estabelecemos barreiras para as empresas de mineração, abri
mos, por outro lado, para os garimpeiros. O negócio é tão comple
xo ·que há números boje que contrastam.. Ouvi no Conselho de Se
gurança Nacional que tínhamos mai~ de seiscentos mil garimpei-
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ros infilirados na mata amazónica. Outras entidades dão conta de 
quatrocentos mil. Qualquer número desses me serve para dizer 
apenas que esse formigueiro dentro da mata não tem o menor con
trole. Nesse conta to do garimpeiro cori:l o íridio, sempre quem per
de é o índio, cão tenho dú~da ne:chuma disso. Veja a complexi
dade do assuntO. De outra parte, dizemos: "Aqui tem um tesouro 
nacional11

• A minha cidade de Araxá, até mníto pouco tempo atrás; 
e.ra tida como a maior depositária de óxido de Dióbio do mundo -
85% de nióbio. Descobriram galerias de soo metros, mil metros. 
E agora descobriram ~ jazida_ ele njóbio na amazônia, a céu _ 
aberto- que dá três jazidas de Araxá- dentro de uma reserva indí
gena, nã9 sei se ianoiDâmi O 'gãrimpeiro COiilUni não tem como 
minerar o óxido de ni6bio. Muitas vezes, dependendo da liga de 
nióbio, esse mineral se funde a três mil graus. Como é que um ga
rimpeiro vai fundir a.que4t pedia de óxido de nióbio? Eu sei que o 
simples contato do garimpeiro, sem espingarda, sem ~ é sufi
ciente para, muitas vezes, dizimar uma tnõo. A questão é tão com
plexa. Senador Jutahy, que já cometemos alguns vexames interna
cionais. Lembro-me de _que, quando aconteceu aquela chacina de 
índios ianomâmi, o nosso Procutador-Geral da República A.Jisti
des Junqueita e o nosso Ministro da Justiça foriiin ao local. E um 
absurdo o que acontece no B~U! Eu estava no exterior e tive a 
impressão de que? cada vez que eu me declarava brasileiro? ia ser 
fuzilado. Depois, descobrimos pelo GPS - Geographic Position 
System - que a chacina não ocorrera em solo brasileiro e, sim,. na 
Venemela. Nós, que assumíamos todas as culpas, não sabíamos 
nem quem havia. cometido a chaciDa e já tínhainos assumido a cul
pa! Temos, assim, uma capã.cidade muito grailde de assumirmos 
culpa de tudo. Sinceramente, a demarca:ção que lá existe e a nossa 
legislação não me satisfazem. Não podemos, como disse muito 
bem o Senador Ja!bas Passarinho, pegar tamanha riqueza. Por ou
tro lado, acho muito difícil mexennos nesse projeto com o plená
rio vazio. É preciso uma discussão mais aprofundada. Eu, apesar 
de haver sobrevoado a região e de ter estudado alguma coisa, não 
sou especialista, não me sínto preparado para votãr~ -Digo mais: 
não me sentiria nem à vontade e nem preparado para votar o pri
meiro projeto, queteve -cOmo Ministro da Justiça, à época, o Sena
dor Jarbas Passarfuho, autor da portaria. Comungo com: o Senador 
Jarbas Passarinho _quando S. Ex• diz que não podemos admitir de
cret..ar que aqueles minfrio.s: fique!n ali. num cemitério intcx:áVel. 
TemOs .que colocar nossa-"'CriatiVidade e inteligências a favor de 
uma discussão: Que ess-a-ifqUeza. seja aproveitada, mas que nossos 
irmãos que nos antecedeiam sejam presenrados. N"'ao há dúvida 
quanto a isso. Qiláfito a índio tel' dois mil, três mil hectare~. digo 
que índio não tem nenhum palmo de lena. As terra_s são de pro
prieãade da União. O Cariadá, por exemplo, concebeu uma solu
ção que considerei muito engenhosa: onde havia reservas indíge
nas, decretaram-nas antes reserva biológica, reserva florestal e re
serva indígena, tudo patrimôniO_d,o País. Então, que tiinguéln digà 
que aquela área é reserva indígena. Trata-se de uma reserva ecoló
gica. biológica e indígena. Os índios ficam ciiciinSciito~---~ela 
área, que é património de nação. Como dísseram muito bem V. 
Ex"s. o SCID!-dor Jaibas Passarinho e o SeD.lldor W.tlson Martins, eu 
também não me sinto prepar.ido para votar- ess:e-projeto. como 
também não me sinto preparado para apoiar a portaria. Tenho cer
teza de que foi feitaCom toda_seriedade, com todo cuidado, pois 
acompanhei o trabalho - eu seria mentiroso se dissesse que não 
acompanhei - mas entendo que essa questão é tão complexa que 
deve ser discutida durante anos, sem açodamento, com a participa
ção da comunidade científica interessada e também das comunida
des de segurança. porque se trata de uma ãrea de fronteira~ É com
plexíssimo o aSsunto. Como V. Ex•, não me sinto prepaxado, mas 
também, como V. Exa, nãO nego apoiO à verificaçãO-de quorum a 

nenhum projeto, mesmo aqueles que. particulannente. possam pre.. 
judicar-me. De maneira que~ quando alguém quer o plenário cheio 
para decidir sobre uma matéria, eu - como Líder não, mas ccmo 
Senador- dou apoio a qualquer Colega meu para que se faça veri
.fi.cação de quorum. a fim de que se possa discutir e d.ecidir com o 
p!enárin cheio. M!ito obrigado a V. Ex• e desculpe-me pela dem<>
ra do aparte. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES-Agradeçoa V. Ex• por
que acredito que feliz é o político que chega ao SOijado FederaL 
Nesses 16 anos de Senado, aprendi muito na minha vida. e.-;.. 
nuo aprendendo.' Hoje, estou aprendendo com esta discussão. Sin
to que, mais uma vez, é necessário que o Govemo Federai. que a 
União faça uma política sobre determinado assunto. No Bmsil, o 
Executivo não tem o hábito de criar políticas. Não temos tx>Htica 

_energética, ãprovada e discutida pela sociedade; não temos poHti· 
cas agácola, de educação, de ~saúde, de saneamento, não temos po
lítica de praticamente nada. E necessário que o Executivo, com o 
Congresso Nacional, faça esse ttabalho, que deve ser feito median
te elaboração do Orçamento da República. ~ao temos tido a com
petência necessária para estabelecennos políticas nacionais e seiO
riaiS~ Por isso, hoje aprendi algo a mais. Vejam, Senadores Ronan 
Tito e Jarbas Passarinho, que V. Ex's e os demais Senadores es1io 
descumprindo alguma coisa que foi feita- no Senado Fedeml. Por 
que V. Ex-s estão até agora discutindo? Não estamos em "opera· 
ção tartaruga''? Não está estabelecido pela imprensa que não vota
mos mais nada? Não obstante, ainda estamos aqui até a esta. hoi"a 
discutindo e votando_ inúmeros projetos. Estamos aqui cumprindo 
com nossas obrigações. ·~ 

Essa é mais uma lição que aprendo com V. Ex's, portanto. 
Espero que o Senador César Dias, autor desse projeto, compreenda 
a posição que assumo. Penso que seja necessário faze11Ilos um 
exame mais profundo desta questão, com um plenário mais cheio, 
para que possamos deliberar sobre matéria tão importante. 

O SR. CtsAR DIAS - Sr. Presidente. peço a palavra para 
díscutir. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tem V. Ex' tem a 
palavra, para díscutir. ~ ~ 

O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Para discutir. Sem revi
são do Orador.)- Sr. Presidente. S:r's e Sts. Senadores, antes de 
mais nada) gostaria de djzer ao nobJ:e Senador Jaxbas Passarioho 
que jamais eu. pessoalmente, pretendi alingi-lo, pois que sua figu
ra. para mim, se constitui em um paradigma aqui no Senado Fede-
ral. Nosso relacionamento sempre fOfvirtuOSo~ -

Todavia, no" momento em que o ex-~sidente Collordecre
tou esse ato, passei a esmdá-lo e a fazer algumas análises. Primeiro 
porque ·vivi esta demarcação na área ianomâmi, s6 ocorrida em 
1992, já em 198!. /'. Jllinba história é, pois, de doze, treze anos 
atrás, quando Diretor de Assistência Médica da Secretarii de Saú
de do Estado, Diretor de Saúde, faria o ttabalho de médico sanita· 
rista e ia ao encontro dessas populações indígenas., as quais se:m.pre 
defendi e cujas doenças ajudei a curar commuito:Carinho. · 

-- EsiOu aqui hoje para dizer aos senhores, prelim:inaniiente, 
que participava de muitas reuniões, algumas das quais juntamente 
com pessoas vindes de Alemanha. França, Japão, Estados Unidos, 
todos elas interessadas em demarcar a área ianomâmi. 

A minha preocupação maior -com aqueles fatos era que al
guns deles diziam: ''Vamos ver erigir, aqui na Amazônia setentrio
nal, a Nação Ianomâmi. Queremos uma nação". Aquilo preocupa* 
va-me. Eu era apenas médico, recém-formado. não tiDha muito in
teresse _para os assuntos políticos, principalmente político-estr.llé
gicos. 

A pa.rtjr"-<:W, via-aqueles movinientos. No aeroporto de Boa 
Vista, dic~ga:VaD::Ce safam: peSsoas do exterior que txabafuavam di-
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retamente ligadas âs missões relig_iosas e falav.iin selnprC que 
iriam realmente criar a Nação Ianomâmi. --

QuaO.do cheguei ao Congresso Nacional, fui falar com o 
Presideme Collor, e estava ao meu lado o então Ministro da Justiça 
Jarl>as Passarillho. O Ministro Jarl>as Passarinho ficou na ante
sala. O assunto: que levei ao..Presidente Color foi a respeito da área 
ianomâmi. Disse ao Presidente Collor: ''Existe esse esbldo, Presi
dente, e pei1SO qt!C (:st.a.m0s 'levandc;> para a Amazônia uln cavalo 
de Tx6ia, pon:JUe existem muitos: movimentos paxa internacionali
zar a Amazônia. Peço a V. Ex• que remeta esse projeto ao Con
gresso Nacional." 

O Presidente Collor prometeu que não faria essa demarca
ção _intempestiva, mas, para miD.ha suzpresa, no mês de dezembro, 
quando eu estava eui Rórai:ála. soube pelo Jorna1 Nacional sobre 
a decretação da área ianomâmi. · · • - - -

A millba preocupação é também com a população indígena. 
Gonvivo com eles e sei que, na realidade~, aqueles índios vivem 
como se fossem um zoológico humano. E o primitivismo deles. 
Jamais suas-famílias Vão cteScer dadas as condições de yida ofere-· 
cidas a eles. Existem as. doença~. cOmo a oncocerc:Ose. por exem
plo. Vemos crianças de .ete anos de idade já cegos. A própria reli
giosidade e a tradição deles pennite crucificarem os prtmogênitos 
de Sexo feminino. Não deixam que eSsa população cresça. 

O meu sexto SéDtido de cidadão brasileiro me diz que esta
mos facilitando um ericlave periférico na Amazônia: 

Aqui há um documento que·fala com grãnde·verdade que já 
existem bases americanas espalhadas por toda ·aquela área da 
América. E, recentemente, soubémos pelos jornaiS - e conímna
mos com o Embaixador da Guiana.Inglesa- (}ue ·havia Inanobras 
do exército americanO, que faziam ~to ~ florestas lat.ifo
Iiadas, como é o casó-do nosso solo Amazôniccr. -•~.: --

Durante o processo de demarcação. vimos 'alguns projetos. 
As demazcações atingiam detem1ínada área. PoStêrionnente. ~tia
vês de pesquisa efetuaâa p;>lo Depàrtamento Nabioilal de Minera
ção, hoove a deseoberta de um jazigo de fosfato. "Depois disso. 
ampliaram ~s ainda a naçã~ lanomâmi abran~~do também a 
áreadessasnquezas. . . .. ·. _ . . 

O Senador Ronan Tito disse, assim como· o próprio Minis
~ Jazbas·Passarinho, que as áreas sãO'imensas. -. · 

Creio qué pOr trás disso tudo, 'está o interesSEf internacional. 
Eles nem estão pensando nessa população indígeÍia; não estão nem. 
pensando na população índigena. Se V. Ex's, ou'qualquer um ci
dadão bmsileiro. ade!llnlrem a floresta e a!cançareDi aquela popu
lação. vão ver que eles estão morrendo de fome. ·seiil ne_nhuma as..: · 
sistência e que nenhum cent de dólar chega para·acJuela população 
indígena. 

·•' ~·_Então, qUando eu disse. na justificativa do :i:rieu projeto. que 
houve superficialidade na demarcação, eu estava com o olho volta
do pua a Presidência -da República e não paia o :M,inistro que fez a 
Portaria 'no 580, que é o Senador Jarbas PassarinhO_; então Minis
tro. Porquê? Vejam V. Ex~ que a Portaria n° 580 diz o seguinte: 
"Ficam demarcados nove milhões, quatrocentos e dezenove mil. 
cento e oito hectares de tetta11

• Essa é a Portaria do ·grande estudo 
da área ianO.rpâmi. ÓUviu-se não-sei-quem,:delimitoo-se; fez-se o 
estudo, e chegou a Portaria para a Presidênc4 da RepUblica. Só 
que a Presidência da República deDlal'C()U seis milhões, seiscentos 
e quarenta mil, novecentos e cinquenta e sete hectares de texra.. Aí, 
fiquei na dúvida. Vendo todo esse emaranhado de fatos, conviven· 
do com eles? fiquei preocupado. Por isso dissemos que faltou um 
estudo técnico e científico. · · · 

E o meu projeto, Srs. Senadores. traz para o Congresso Na
cional o debate. Primeiro vejam V.Ex-s oart.2° donossoprojeto:

Art. 2°- Ficam ratificadas. em caiáter Pl:oviio'ório .e.Pelo pra~ 

. --·-·-·---- ~--- --
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zo máximo de 240 dias. as demarcações das terras indígenas lo. 
liza.das em faixa de fronteira. homologadas por decreto do Presi
dente da República até a data da publicação desta lei. 

§ 1 o O Poder Executivo remeterá ao Congresso Nacional. 
no prazo de 180 dias. o projeto de leidestinado à revisão das de-marcações. .. 

· O que o Senador Rooan Tito solicitava é que o debate vies-
se para o Congresso NacionaL 

Não estou "desdecretando" a área ianomâmi. estou ratifi-
cando. estou pedindo novo estudo sobre ela, mas aqui no Congres
s-o Nacional. sem o sentimentalismo exagerado dos antropólogos 
da FUNAI. que delimitam a área que querem. E todas as"'Vezes que 
há demarcações de tenas há problemas. Por que cinco m:il e qui
nhentos índios receberam nove milhões e setecentos mil hectares 
de terra? Na área ianomâmi há nióbio, diamante. ouro, urânio e. 
sobretudo, o dióxido de estanho. que está avaliado, pelo próprio 
Ivfinistério daS Minas e Energia, em centos e quarenta bilhões de 
dólares. Se expiornnnos essa jaiida mineral. vamos siínplesmente 
fechar as outras n:únas internacionais de cassiterita que existem por 

· aí. Então, esse é o interesse que acho que existe, e não adianta vi
rem os ministros militares ·com os projetas SN AM - Serviço de 
Vigilância da Amazônia- e SIPAM, para proteger a Amazônia. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior. Fazendo soar a cam
paín!Ía)- A Mesa consulta o PlO!lário sobre a pronogação da ses
são-por mais 30 _minutos, já que a prorrogaçãO ãnterior-esgotou-se. 
(PauSa.)· 

Não havendo objeção do Plenário. está pronogada a sessão 
por 30 i:niuutos. 

Continua V. Ex• com a palavra, nobre Senador. 
O SR. CÉSAR DIAS - Sr. P;esidente, Sr'o e Sxs. Senado, 

res, Os pro]etos dõ Gõvemo SIV AMe SIP ~M ~ a nossa aprova
ção. TemõS de vigiar crADia:zônia, ela é nossa. não é patrimônio ~ 
internacional, senão estaremos esquecendo o trabalho político dO 
nosso Rio Branco; o trabalho politiOO.sOcia! ciO Marechal Rondon. 
o ·trabalho polltico-militar do próprio patrono do Exército brasilei
ro, -Caxias, pax:a ampliar as nossas áreas tenitoilais. -

Este proje!O está tramitando em regime de urgência - criti
cado pelo Senador Wilson Martins-. porque termino meu manda
to agora. E nas várias vezes _em que tentei colocar este projeto em 
votação, tive dificuldades na Comissão ~ Copstituição, Justiça e 
Cidadania. Primelio, purque ftVemos_um Congresso Nacional to
talmente'·D::regular, que não noS deixôu"iiãbaihar como queríamos, 
por excesso de comissões parlamentares e devido ao impeach
ment do Presidente Collor, que levou quase um ano. 

Era um compromisso nosso levar uma satisfação ao povo 
de Roraima. Por este motivo, pedi que se fizesse um novo estudo 
da demarcação. E estamos solicitandO -que essa nova demarcação 
seja feita no pxazo de 240 dias, ou seja. quase 1 ano. Para isso, 
queremos ouvir õ MiniStério da Justiça; que ele coloque os seus 
procuradores defendendo as minorias indígenas. Pe<limos para ou
vir o Ministério das Relações Exteriores. pois é uma imensa área, e 
a área ianomâmi não tem limite algum. Os marcos geodéSicos que 
demal"Cam aquela região estão distantes cem quilômetros. Este foi 
o motivo -do escândalo que aconteceu. E o Senador Esperidião 
Amin é testemunha de que eu disse que renunciaria ao meu man
dato se isso tivesse acontecido na área ianomâmi, pois Os -garim
peiros não iriam fazer isSo" com a população indígena. exceto 
aqueles mercenárioS internacionais que querem complicar aíndã 
mais a situação daquela população. Pedimos para ouvir também os 
Ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronãntica. Por quê? 
porque são áreas d~_se~ nacional, estão inseiid.aS .iia faixa de 
frorileira, que COireSpOD.de a cento e vinte quilômetros. Pedimos 
para ouvir ainda o Ministério Extraordinário para Articulação de 

~-·:. .. 
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Ações na Amazônia Legal, o órgão fundiário· e a Secretaria de As- Conrotdo com V. Ex' que há Oig!IIIizações não-govemamentais 
suntos Estratégicos. - que estão pretendendo esse tipo de de~mbnunento. ~ao penso 

O meu primei!_'O projeto foi' motivO ãqüi de discussão do no- que essa ameaça a que V. Ex• se refere seja, não digo nem iminen
bre Senador Wilson Martins; S. Ex• dizia que eu deveria solicitar te, mas que seja pOssível. porque. no momentõ em que ã. Comissão 
que se acabasse de uma ve;:: por todas com a área ianomâmi. Re- de Direitos Humanos, na Subcomissão de Minorias da OW. estu
fieti, retirei o meu projeto, mantenlio a ãrea ianofuâmi, inas quero don a matéJia. foi dexrotada pelos Estados Unidos· e pelo Canadá, 
um novo estUdo. _ _ _______ -~:- ·que, nesse caso~ seriam altamente atingjdos se a ONU viesse a dar 

Estou preocupado, porque vãO ser aproVados os clireitos doS - essa antOriomia. a povos e reservas indígenas que se encont:ram na· 
povos indígenas em1995. E no art. 33, oo 34, há uma cláusula de- quela região. Então, os próprios Estados Unidos, que boje são-os 
tenninando que será dada aos povos indígenas. autOdeterminação, donos pratioamente do mnndo, foram contrários e· derrubaram a 
.autogoverno; eleS vão poder inclusive requisitar as ForçaS Anna- Iriedida. Eu vou mais longe que V. &.• e~ relação ~isso. louvo a 
das para defender os seus tenitórios. · preocupação de V. Ex', <tU• é médico; eu, ofJCial da te serva que 

Então. por que não delimitamos essa área -da população in- fez o Estado Maior e passou os últimos dez anos no Coman&> Mi
dígena? Temos apenas cinco grupos de indíos ianomámis; oonbe- Iitar da Â.mazllnia, tenho uma pr:eoalpaçio maior com a própria 
ço os cinco grupos. Podemos demait:ar essas áteas. Se o Brasil Amazônia. Por isso é que eu me permitiria dlacotdar quanto ao SI
quer preservar o meio alnbiente. respeitando o movimento ecol6- VAM, porque entendo que devemos mantê-lo, devemos fazê-lo de 
gico, deve encontrar uma nova maneira; o que não podemos é dei- qualquer maneira. pelo menos para teanos a segurança de que sa
xarqúe aquela área se chame_"áreados índios ianomâmis". beinoso·que está lá e como podemos ocupar. Não ocupar é que se-

O primeiro problema vai acontecer na aprovação. Em pri- 08. desastroso. Agõia~ note bem V.&-, na hora em que se fala em 
meiro lugar, os miDistt:os militares vão solicitar ao Minislro das Amazônia, o Presidente François Mittemmd, que está em flDl de 
Relações Exteriores e aos nossos representantes na ONU que não mandato, talvez até em fm de vida. declarou, com todas as letras 
votem esses direitos dos povos indígenas. O impasse vai começar do seu fran<:ês, que países que dispõem de florestas equatoriais 
nesse ponto. Como a ONU é uma instituição dem.ocráti~. vai hã- úmidas devem considerar que a sua soberania sobre ela é relativa. 
vá votação, vamos perder, não vamos aCeitar, cria-se áí O primeiro - Disse isso em T6quio; e depois o seu representante disse em Haia~ 
impasse do enclave perilerloo na Ail)U.Õnia.. . . .. . . o que foi combatido pelo nosso representante do Ministério das 

Então, não adianta não aproVarmos esse projeto SIV AMISI- Relações Exteriores. Pior, Senador César Dias, <> Sr. Warren 
·pÀM sé iriStítiiCiõDhliDênte já aprovamos a á!çii ianomâmi. Christopher; S'éá-etário de Estado Norte-Americano, tem defendi-

. Dessa fonna, peço aos Srs. Senadores que não protelem este do sistematicamente o pooto de vista de que, em matéria de ditei
meu projeto, e vou lembrar aqui o que o Senador Garibaldi Alves tos humanos ofeilaidos e meio ambiente degmdado, não hã sobe
Fllbo fez quando havia um projeto de interesse do Estado dele em rania absolUta. Veja V. Ex". Quando f12.0mos essa remarcação dos 
tramitação: peço de joelhos que votem este projeto. - - ianomâmis, n6s tivemos pelo menos uma gmnde vantagem: tira~ 

O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex a. me permite um aparte. 1nOs o Brasil de ser o gmnde vilão do IIBl!ldo. V. Ex• sabe que. na-
nobre Senador César Dias? queia altura, em apresentada sen:tp<e, inclusive po< algumas orga-

0 SR. CÉSAR DIAS - Pois não. nobi:e~Senadcir Jarl>as nizações religiosas brasileiras; a ãrea ianomâmi como sendo objeto 
Passarinho. de genocídio dirigido pelo Estado. Isso, pelo menos, desapareceu. 

O Sr. Jarbas PassariDbo - Prelimfuaimente, pilra. agmde- !herdade. rejlito, que existem algumas <rgalliuções não-govema
cer as expressões de V. Ex• a meu respeito. Eu também jamais po- mentais discutindo isso. Resra a n~ agora, garantir exatamente a 
deria admitir que o projeto de V._E~·_v_isasse prejUdicar e oprimir soberania brasileira. No meu caso, entendo que a Amazônia como 
os índios ianomâmis. A questão está_na ~vexgên.cia dos argumen- um todo deve ser muito~ -objeto de preocupação nossa e não 
tos. Note V. __ E;. .. gue no momento em que fala, por eXemplo. em ~penas o jx>ssivel enclave dos ianomâmis. Tanto que procurei oo
cinco mil e quinhentos ímHos_ Todo lev~ent.o 'realizado mos- I.aborar com o projeto de V. Ex•, ~da exatamente ein que ca
troo. no mínimo a existência de dez mil ianom.âmis - reaJ..íz3.00 raCterlu.vã~ aâlnitindo ser ouvido o CQilgresso Nacional, quais os 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. <JIBGE:no.Estado órgãos que deviam tmtar disso. O que fJZeJDos, no mcmento, foi 
de V. Ex•. foi lá e, se não esioU equivocado, considerou como po- cumprir a Constituição. Creio que o nosso eminente colega. Sena-

. ptl'lação ianomâmi pouco mais de dois my índios. Isso é ponto pa- dor Wilson Martins, coosidera o projeto de V. Ex• inconstitucio
'é'ífÍco para mim mas V. Ex• teiQ. razão. E necessário cbegar a da- nal, pdrqUe provavelmente existe- S. Ex• é um juista respeitável 
dos precisos, e não a dados que sejam objeto de impugnações pos- - uina colisão enlre aquilo que a Constituição diz hoje e o que o 
teriores. Segundo, '!ll~do V. Ex~ citou cada um dos <'?_rgãos nacio- projeto de V. Ex• representaria. Mas loovo a preocupação de V. 
nais que constam do seu projeto, todos eles_ fuiain oo.vidos por - EX• Como btasileiro. Eu teiia o dever máior até do que V. Ex• de 
mim. por ordem do. Senbor Presidente da República, exceto o Mi- tê-la, primeiro, porque nasci nâ. Amazônia; ·segundo, pmque fuj 
nistério Extraordinário da Amazônia, que não exisúá na época. V. oficial de Estado Maior lá, nos últimos dez anos. Já sei daquelas 
Ex• citoo. o Ministério- das Relações Exteriores--e--a- Secretária de preo::upações. talll.o que, quando o General Albuquerque Lima fez 
Assuntos Estraté@cos, que foram ouvidCI' e deram parecer favom- o projeto RONDON, tinha uma epígrafe, que dizia: ''Integrar par.! 
vel à matéria. O Gabinete Militar ouviu· os três- Ministros e, feliz não entregar". E este era o objetivo nosso: povoar desde logo a 
ou infelizmente, - não sei, depende da 6tia.. de cada um - pediu Amazônia. De modo que não creio ser o objetivo de V. Ex' algo . 
apenas que fosse ouvido o Conselho de Defesa. O que, evidente- que possa merecer desde logo uma desconsidernção nossa; de 
mente, eu não poderia concordar, porque. de acordo com a Consti- modo algum.. Insurgi-me quando comecei a ouvir essas declaiaçõ
tuição Federal, não é função do Conselho de ~fesa discutir deli- es de que tinha sido uma coisa feita de maneira superficial. atê le
mitação de terras. mas sim a utilização de ~Iras. Então, não bá viana. aí não; aí eu teria uma ieSponsabilidade histórica a defen
como ouvir o Conselho ;g.a hora que vai-se delimitar, por isso não der. Agmdeço a V. Ex• as informações que deu. V. Ex• disse a 
fui partidário. Naquela ocasião. todos os órgãoS a que V. Ex• se re- mim uma vez isso. que assistiu. <Jl:lC foi convidado a participar de . .. 
feriu foram ouvidos por nós durante cerca- de um ano. Mas não uma reunião lá em Roraima, qu1Wdo ouviu essa dec~~ .. ~k-;;:a_~~~~-. 
vejo nenhum tipo de inconveniênci2 em se rediscutir o assunto. guém que representava uma cl.~"'$ ONG~ (!,~ .-,-~-: .. ::-~':""' ·~~ ~;:::~:_~ 
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desmembramento do Brasil E podem ter esse objetivo~ coinO ou
tros podem ter objetivo -alnanhã de planerariiar a A mazõnia como 
um todo. Mas cabe a nós o dever indeclinãvel de defendê-la. Des-
culpe v. Ex· o aparte. . . 

O SR. CÉSAR DIA§ - O aparte de V. Ex• é importante no 
momento em que V.Ex•contribuiu como meu projeto apresentan
do uma emenda. No entanto, discordo de um ponto, nobre Senador 
Jarbas Passarinho: os Estados Unidos não têm uada com que se 
preocupar com relação à demarcação de área indígena. Os Estados 
Unidos são bem maiores que o Bnsil e demarcaram para toda a 
sua população indlgena menos de treze milhões e quinhentos mil 
hectares de tena. E o Brasil, só DUma, atingiu qiiase 10 milhões de 
hectares. Sem falar de uma nova pretensão da FUNAI no nosso 
Estado~ que é Raposa e a Serra do Sol. onde houve um movimen
to muito grande da sociedade roraimense, políticos e parhimenta
res. Realmente, o Govemo Itamar F=co estava querendo atender 
ao preceito constitucional de fazer as demarcações no dia 5 de ou
tubro, quando se encenava o prazo. Mas verificaram que aquela 
delimitação iria justamente ampliar, mais ainda,· a área de frollleira 
e, Dlio justificava. uma vez que aquela população indígena já havia 
adenttado à comunhão uacional. O prefeito de lá é índio, vereadores... 

O Sr. Jarbas Passarinho- Permita-me a hupertinéiléia: Eu 
jamais defenderia um ponto de vista de demarcar essas t.enas 
como terra indígena. V. Ex• tem xazão. A á:rea dos .Macux.is já está 
acu!turada: possui Prefeito. Vice-Prefeito e Vereador. Existem lá 
fazendas de gado, há mais de duzentos ou trezentos anos, e total
mente integmdas. Aí é que há a pressão de algumas organizlições 
não-govemamentais e, talvez até, de certos membros da igreja. 

O SR. CÉSAR DIAS- Lamento infcxmar que essa de!Ílar
cação está eril curso e, de uma bor:a para outia, irei ter uma nova 
surpresa com respeito à demarcação dessa terra. -

O meu projeto é ~o. pois trago par.Í o Congresso Na
cional o debate, amplio para mais quase um ano e.mantenho ainda 
a demarcação. O pzóprio Senador Wilsou Martins disse-nos que 
está sendo votado um projeto na Cámara dos Deputados. O Estatu
to do Índio foi feito em 1972. 1973. portanto é obSoleto. Tanto é 
que já está -em debale na Câmara um novo estatuto, que não foi 
votado, está ainda nas comissões. 

Gostaria de aprovar esse projeto antes que sejá tude, antes 
que. em 1995, .a ONU aprove~ e já comecem os impasses daquele 
imenso texrirório cujas ~ são imensuráveis. ·-

A biota, .a concha I'Oiaimense onde está instalada a área Ia
nomâmi, quer dizer, toda a biodiversidade, o genoma existente na
quela região Dinguém. conhece. Temos agora a universidaciç que 
está iniciando as pesquisas daquela área. Aquele é um território 
ilosso. E daqui a alguns dias teremos ínfiltxações porque o _líder 
maior da PJpulação indígena, que é um outro "Paiakan'' na yida, o 
Sr. Davi Ianomâmi, é recebido na Inglaterra e nos Estados U~ido~ 
como se fosse chefe de estado. Qual é o interesse disso? Por 
que não vão outros índios de outras regiões do Nordeste, cuj9 
solo é pobre? Os outros não são recebidos! Fora do País, nem 
lembram disso. Isso ocOire porque estamos instalados em ri-
quezas imensuráveis. - , 

Solicito aos Srs. SeDadores,-priDcipilm.ente ao Senador João 
Calmon. que não apóiem o pedido de verificação de quorum. Va
mos: votar esse projeto! Se tivéssemos mais teilipo, não fosse o 
avançado da h ma, eu iria mostrar a V. Ex• o relalário da interna
cionalização da Amazônia. Tenho aqui documentos que realmente 
são sentin:ieD.tais, mas existe tim fulcro de verdade se pontificar
mos esse imenso relatório que temos dessa região. 
------ -se--<fPaíS--quer·manter aqUeTã-regiâO- cOiDO um-Sirituãii() 
ecológico~ vamos fazê-lo. mas Mo com área -decretada. O EStado 
de Roraima. na realidade, está nascendo. Temos ainda umã -popu-

lação pequena, Dlio é neceSsário haver tantas terras. A minha preo
cupação. entretanto, é com a soberania nacional, ou seja. é trazer
mos para a AlnazôWa o problema militM ou um enclave por des
cuido nosso. E.talvez na nossa Nação estivessem_ sendo utilizados 
inoCentes úteis pala o fatO. Como exemplo, o Ministro do Meio 
Ambiente. Sr. Lutzenhetger, que, denlro da análise médíca, para 
mim é um homem t::ranstomado. E foi ele quem mais tiabalbou 
para essa demarcação na área indígena. 

O ato do Presidente Collor, que deveria ter atendído ao pre
ceito constitucional. para mim foi uma abenação. Houve uma pe
rigosa demarcação dessa área. 

Se queremos defender a Amazônia, temos que colOcar nas 
faixas de fronte~ a alma brasileira, temos que vivifxcar os novos 
bandeirantes naquela região. talvez até, como V. Ex• disse, Minis
tro Jarl>as Passarinho, explorando aquelas riquezas. Somente asshu 
vamos defender a Amazônia. 

Hoje IÚD.guém pode sequer sobrevoar a área índígena, a não 
ser as pessoãs dos movimentos iDtemaci_onais, que Vivem transi
tando ali sem que a Polícia Fedexal e o pzóprio Exército veuham a 
molestá-los. 

Peço encarecidamente aos Senadores amigos que me aju
dem. Lembro aqui Garibaldi Alves Filho: "Peço de joelhos que 
votem esse nosso projeto". Tiago para o COngresso Nacional o de
Date. mantéoho a demaiCação e faço um alertaà Nação brasileiia e 
à consciência dos Senadores. 

Muito obrigado. Sr. Presidente. 
O SR; PRESIDENTE (Nahor Junior) - N"ao havendo mais 

quem qUeixá fazer uso da palavia. está encenada a discussão. 
Em votação o projeto sem pxejiifZo da emenda. 
Os Srs.. Senadores qtie o aproVa!J! queiram per:ma:necer sen-

rados. (Pausa.) - . 

Aprovado. 
O SR. WILSON MARTINS - Sr. Presidente, peço verifi

cação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Nahor Junior)- V. Ex• indicaria os 

Srs. Sena_4ot"es que dão apoiamento ao pedido de verifica_ção, nO 
:nllnimO de três? -

O SR. Wll.SON MARTINS- Pois Dlio. Senadores Jarbas 
Passarinho. João Calmon eJu!ahy Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Nahor Junior) - Sendo evidente a 
f3.Ita--de qUoruin, a Mesa vai, adiar ~tação ckste projeto na ses
são de hoje, cont.iD.uândo na pauta da Ordem do Dia das próximas 
sessões:. A Presidência retira da pauta as matérias dependentes de 
parecer. nos ten:J?.OS do art. 175. "e", do E.egimento lntem<?· _ 

São os seguintes os itens retirados da pauta: 

-IS-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO W 62. DE 1993c 

(Iricluído em Ordem do Dia. DoS termõs dei 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati-
. vo n• 62, de 1993 (n" 268/93, na Cámara dos Deputados), que 

aPrOva o ato que renova a concessão outorgada â SOCIEDADE 
RÁDIO VILA REAL LIDA., para explorar serviço de radiodifu
são sonoxa etn onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

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

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VTII,iiõ Regimento Intemõ) 

Discussão, em rumo ~co. do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 64. de 1993 (n• 275/93, na Cámara dos Deputados), que 
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a~ova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A para explorar serviço 
de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na Cidade de Lon
drina, Estado do !>araná. (Dependendo de parecer da OJ!Dissão de 
&m~) - . . 

-iO-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia DOS lermos do 
art. 375, VIII, do Regimento Inlemo) 

Discussão, em tomo-único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na CâDJara dos Deputados), que 
aprova o ato que out«ga penni'!São à RADIO MARIANA LIDA. 
para expl.o!ar serviço de radiodifusão son= em freqüência modu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo 
deparecerdàComissãode&mcação) - - - · 

-21- .• 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 8, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, .tios termos do 
art.375, VIII,doRegimentointemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmaia dos D"P!'tados), que apro
va o ato qunenova a permissão outorgad.a à RADIO CULTIJRA 
DE PAULO AFONSO LIDA., para explorar serviço de radiodifu. 
são sonora em freqilência modulada na cidade' de Paulo Afonso, 
Estado da Bahia (Dependendo de parecer da Comissão de &mcação) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia, nOs lemlos do 
art. 375, vm •. do Regimento Intemo) 

Discussão, em mmo único, do Projeto de Decieto Legislati
vo n• 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a ~ão outorgad.a à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSAb LIDA., atnalmente de!lOI!lin•da 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LIDA., para explorar servi
ço de Illdiodifusão sonoza em freqüência modulada_ na Cidade de 
São Josê dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da OJ!Dissão de &mcação) 

-:.:!3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos lennoSdo 
art. 375, VIli, do Regimento Intemo) 

-25-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia, nos lemlos do 
art. 375, VIII, do Regimento Inlemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na_~ dos Deputados), que __ 
aprova o ato que ootorga pennissão à RADIO. SERRA NEGRA 
FM LIDA., para explOiar serviço de tadiodifusão sonOia em fre
qüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de &m~) 

-27-c ... 
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 117, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia DOS termos do 
art. 336. b, do Regimento Interno) 

DiscuSSão, em tum.o único/do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n° 4.151193, n.i casa de Origem), que alter.t disposi
tivos doDecreto-Lein°227, de 28 de fevereiro de 1967. 

·(Dependendo de p3receres das Comissões de Assnntos So. 
ciais e Serviços de Infra-Estrutura) 

-28-
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 136, DE 1994 

(Incluldo em Ordem do Dia nos lermos do 
art. 336, b, do Regimento Intemo) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n• _ 
136, de f994 (n• 4.801194, na Casa de origem), que cria e tnmsforC _ 
ma, no quadro pennanenle de pessoa da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6• Região, os cargos que menciona e dá 
outias providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Jnstiça e Cidadania) 

-33-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, c, do Regimento Inlemo) 
(Tramitando em conjunto com o 

Projeto de Resolução n• 94, de 1994) 

DiscussãO, em ttimo único, -c:lo-P-mjeto de Resohi_ção n° 122, 
de 1993, de autoda do Senadot MarCO MaCiel, que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-34-
PROJETO DE RESOLUÇÂCfN"ll4, Olnll94 

(Em regime de w::gência nos tennos do 
art: 336, c, do Regimento Inlemo) 
(Ttamitando em conjunto com o 

Projeto de Resolução n• 122, de 1993) 

,, · Discussão, em tumo 'Úllico, do Projeto de Decreto Legislati~ 
vo n• 2!, de 1994 (n° 29'll93, na Càmant dOs Deputados), que 
aprova o ato que renova a pemüssão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCO VERDE L IDA, para explorar serviço de 
tadiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidáde de Arco
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer,da Comis-
são de &mcação) \., Discussão, em turilo único, do Projeto de Resolução n• 94, 

' ' de 1994, de autoda do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi-
. - 24 - ',_ mento Intemo do Senado Federal, tr.msformando a Comissão de 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994, &mcação em Comissão de &mcação, Ciência e Tecnologia. (De-
(Incluldo em Ordem do Dia nos lermos do ·,,'-.. pendendo de pareceres das Comissões de Constituição Justiça e 

art. 375, VIII par.lgrafo único, do Regimento Intemo) ···cidadacia e Diretora) -·· ' 

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legis- · .. "" -35 _ 
lativo n• 26, de 1994 (n• 344/93, nã Câmara }los Deputados), OFÍCIO N"S/72,DE 1994 
que aprova o ato que outorga pennissão à RADIO CAMPOS "(Em reginie-de ur·- ~:leia, nos termos do 
DOURADOS FM LIDA. para explorar serviço de radiodifusão art. 336,b, do imento Intemo) 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, Esta
do do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de Edu-
cação) -

Ofício n° sn2, de 199 . '"'" Senhor Presid: 1te do Ban · 
CeDi.ral~ encaminhando ao Sen ~ .;edera] solicitaçã.... • .... Gover::;{ 
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do ~tado de São Paulo, "'la!.iva ao pedido de .emissão de Letras 
Fmanceiras do Tesouro do ~ de São Paulo - LFfP, destina
das à liquidação de pmcátá:ios judiciais. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

PROJETO DE WDA CÂMARA N"t5l., DE 1!192 
(lnCiuldo em Onlem do Dia nos tc:rmos do 

m:L ·172, I, do Regimento liltemo) 

Discussão, em tumo ánico, do Projeto de Lei da almaia n' 
151, de 1992(n' 1-()02, na Casa de erigem), que dispõe sobre a ex
tinção da contribuiçio siDdical a que se re(mm os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n' 5-452, de 1' de maio de 1943 e dá oolraS providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator. Senador Eduardo 
Suplicy, favoiável ao.Projeto, com emendas n's I e 2, que apre
senta, em substituição A Comissão de Assuntos Sodais

(Dependendo de parecer sobre a emenda n' 3, de Plenário) 

-54-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"35, DE 1994 

(Inclu1do em Onlem do Dia nos tc:rmos do 
m:L 172, I, doRegimentolntemo) 

. N' 3.172, de 1992, na Casa de origem, de iniciativa do Mi
nistério Públk:o da Unilio, que dispõe solxe a criação de ProcUia
dorias da República em municípios do interior, e dá outras provi
dências. 

(Dependendo de parecer da Comissão. de Constituição, 
Justiça e Cidadania) · 

-57-
PROJETO DE LEI-DO SENAOO N' 130,DE 1993 
· (incluido em. Onlem do Dia noll terinos do 

m:L 172, r. do Regimerito lnlemo) 

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que conoede ao 
idoso e ao deficiente tisico oo mental, o beneficio da percepção de 
um salário mínimo mensal, desde que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manulenção ou tê-la provida por sua fa
milia, regulamentandO o inciso V do artigo 203 da Constituição 
FederaL 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assnntos So
ciais e Assuntos Econ8micos) 

-58-
MENSAGEM N' 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(lnclufdo em Onlem do Dia nos tc:rmos do 
m:L 281 do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo ánico, do Parecer n' 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 

.n' 314, de 1994 (n' 899194. na origem), de 24 de":<>umbro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
dehberação do Senado a escolha do Senh<r VALDIR RIGHET
TO, J'8I'\ ex.ri:ei: o cargo de Ministro T 0gado do Tribnnal Superior 
do Trabalho. 

-59-
MENSAGEM N' 349, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(lnclufdo em Onlem do Dia nos tc:rmos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Disrussão, em tumo ánico, do Parecer n' 236, de 1994, da 
Comissão 00 Constiruição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 349. de i 994 (n' .i9 1194. na erigem), de 11 de jullho do corrente 
ano. pela qual o sw.:' or Presidente da República submete à delibe-

ração do Senado a escolha do Senhor EDSON ROORIGIJES
CHAVES pm:a exercer o cargo de Conselheiro do Consellio-Admi
nistiativo de Defesa EconômiCa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Os demais itens da 
pauta ficam1sobrestados em virtude do término do prazo regimen
tal da sessão. 

São os seguintes os itens que tiveram a sua apre
ciação sobrestada: 

-l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993 

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

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 44, de 1993 (n' 250193 na Câmara do_s Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO INDEPENDENIE 
L TOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. 
tendo 

Pareceres, proferidoS em Pl~o, e~ sUbStituição à Comis
.sãodeEdu@o: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 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 

(Incluído em Ordem do Dii nC>Siermos do -
art. 375, VIII, do Regimento Intemo) 

Votação, em tnmo 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 
L TOA. pata explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pàreceres. proferidos em PlenáriO, em Substituição à Comis
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Anúr Lando. favo
. rável ao projeto; 
·. -2° pronunciamento: Relatoi::..Senador Jonas Pinheiro, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE !993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, vta. do RCgi.mento Interno) 

Votação, em tumo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo n' 
46, de 1993 (n• 248193, na Câmara dos D"!"'tados), que aprova o ato 
que renova a )!OlDlissão outorgada à RADIO FRATERNIDADE 
LIDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqiien
cia modulada na Cidade de Axaras. Estado de São Paulo, tendo 

Parecer. proferido em Plenário. em substituição à Comissão 
de Educação: 

-1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco,. fã.-
votável ao projeto; -. 

-2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
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n• 48, de 1993 (n• 264'93, na Câmara <)<JS Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
LTDA .. para explorar. serviço de radiodifusão" sonoia em fréqüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, tendo -

Pareceres.. proferidos ém Plenário, Relator: Senador Auroo 
Mello, em substituição à Comissão de Eduçação: 

-1° pronunciamento: fâvonível ao projeto; 
-2° pronunciamento: pela regularidade dos_atos e procedi-

mentos conceme~es à ~oposição. ·- -

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Jncluido em Onlem do Dia nos termos do 
an. 375, VDJ, do Regimento Interno) 

Votação. em tnmo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273193, na~ dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL LIDA. para 
explOiar serviço de rndiodifusão sonora em freqüência modulada 
Da. Cidade de Osório, Estado do Rio Gtallde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitnição à-Comis-
são de Educação. . . 

. -1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
nível ao projeto; 

-2• pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
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 termos do 
art. 375, 'vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de 1993 (n• 277193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a out<Jxga deferida ao SISTEMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO LIDA.; paia explocin- serviço de radiodifu
são sonora em ouda média na Cidade de Bomzópolis, Estado do 
Paraná, tendo - ... 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituis:!.~ à Comissão de Edu~ção. · 

-7-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos teoi:los do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

·- Votação, em tnmo úmoo; do Projeto dO DecretO Legislativo 
n• 52, de 1993 (n• 24ô/93, na Câmara dos Depu~osJ,'que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RADIO GRANDE 
LAGO LIDA. para expiOiai serviço de xadiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraitá., tendo 

_ Pareceres favor.íveis., proferidos em Plenário, em substitUi~ 
ção à Comissão de Educação: 

-1° pi:Onundamento: Relator: Senador Ney Mar.uilião; 
-2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos atos e procedimentos conc:ementes à propo-
sição. ---o·-- --

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(lnchtído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Intemo) 

Votação, em tunio único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n• 2é7/93, na Câmara dos Depu~), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada àPAQUETA EMPREEN-

D~OS L IDA. para eXplorar serviço· de radiodifusão sonora 
em onila média na Cidade de Floriano, Estlldo do Piauí. tendo 

Parecer favonível, proferido em Plenário, Relaior: Senador 
Ney Maranhão, em_substitui~ à Cormssão de EducaÇão. · ~ 

- - - -- - -

-9-. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"7, DE 1994 

. (Incluído em O,Uom do Dia n<JS termos do • 
art. 375, VIU. do Regimenta Iritemo) 

Votação, CID; tnmo único_, d_~ ,f'rq~t_.o ~e ~o Legislativo 
n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), -.oque ãprova o 
atç que renova a ouloi)la deferidâ à RÁDIO CULTURA DE TIM
BO LTDA .. para explorar serviçO de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tendo 

Parecer favorável, proferi&:> em Plená.rj.o, Relator: SenaclOr 
M~ira Filho, em substituição à Co~~o de Educação. 

~10--

PROJETO DETJECRETO LEGISLATIVO N°9, DE-1994 
(Jncluido emOnlem'dO'Dia nos tenDôs do 

art. 375. vm: do Regimento InlÍmlo) 

Votação, CJl! ~mo únicq;,dq.Projeto de Decreto Legislativo 
n° 9. de 1994 (n° 30l/93, na Câmará do·s DeputadoS), que aprova o 
atoquereoova a Colicessão outorga& à RÁDIO E TVTAPAJÓS 
L TDA., para explofur' ·serviço de" i-a'cliodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarém, Estado do Pará, tendo 
· · ·' P3recer favoráVel, proferido. em Plenário, Relator: -Senador 
Dirceu Cameiro, eJD. substitnição. à Co~são de Educação. 

PROJETo DE 6ECR.ero Lr:t.trsL;ATIVo w 10. DE 1994 
(liiclu{dó em OrdeÍn do' Dia lÍos tenD.Os dO ~ 

art. 375, vm. do·Regfulento rntrn.o) 

· · Votação, e~ ~IJ?.O únicO,· dó. Projeto de Decret'o Legislativo 
n• 10, de 1994 (n•297193, na Câinaia ~Deputados), que aprova 
o ato que outorga petmissão à FUNDAÇAO Pe. URBÃNO THIE
SEN para executar sb.viço de radiodifuSão Sonora em freqüência 
modulada, com fuis exclusivamênie educativos, na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Gr.mde do Su~ tendo 

:. · · Pareceres faVófãveis, proferidos" em Plenário, em substitui-
Ção à Comissão de EaUcaÇãÕ. · -... --r- · --· ·· --- -- ~--

-10 pioDU:nciam.ento: Relator: Senador João Fiança, favO:. 
rável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relaior: Senador Meira Filho, pela 
_regulari~de dos ato_s e procedimentos concernentes à proposição. 

-12-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

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

Votação, em jllm.o único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994 (n• 265/93, na Câmara dos Deputa<jos), que aprova 
o ato que renova a permissão ou!OQ!ada à S.A. RADIO VERDES 
MARES, para explorar serviço de radi6dífusão sonorã ·em· fre
qüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favor.iveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em-sUbstituição à Comissão de Educação. 

. -13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12. DE 1994 

(Incluído.em Onlem do Dia nos termos do 
art. 375, VIU, do Regimento Interno) 

Vo~ção, em t:Umo únicO, do Proje~ de Deçr.eto Legi~lativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Càmara dos Deputados), que aprova 
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o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO CUL1URAL CRU- n• 45, de 1994 (n' 222'94, na Câmara dos Deputados), que aprova 
ZEJRO DO SUL para executar serviço de mdiodifusão sonora em o texto do Acordo Ortográfico da Lingua Portug\ies~ asSinado em 
freqUência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Panlo, Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 
tendo Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

Pareceres favoráVeis, profeiidos em Plenário, Relator: Sena~ Josaphat Marinho. em substituição à Comissão de Relações Exte-
dor Meiia F:dbo, em substituição· à Comissão de Educação: riores e Defesa NacionaL 

.}0 pronunciamento: favorável ao projeto; 
-2o proounclamenio: pela ~gularidade dos a~ e procedi~ São os seguintes os itens retirados de pauta 

mentos concementes à.proposição. - 37 -
_ 14 _ PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 13, DE 1991 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1994 COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID. do Regimento Interno) 

Votação, em tumo únieo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n' 18, de 1994 (n' 252193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qne renova a concessão outorgada à RÁDIO ARAGUAIA 
LTDA. para explorar setviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, tendo 

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

-IS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do - · 
art. 375, VID, do Regimento Jntemo) 

Votação, em·tumo úniCO~ do Projeto de Decreto ~gislativo 
n• 19, de 1994 (n' 254193, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à TV TOCAN'I'IN'S 
LIDA. paia 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. 

-16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 23, DE 1994 

(Em regime de" urgência, nos termos do 
art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de De.creto Legislativo 
n°23, de 1994(n° 327/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a con~o outorgada à RÁDIO MONTANHÊS 
DE BOTELHOS LIDA.!""" explorar serviço de radiodifusão son01:a 
cm ouda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas Genús,~tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Hemique Almeida. em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo -
n'24. de 1994(n'32&'93, na Ciimarà dos Deputados). que aprova 
o ato que outorga permissão à F)JNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAI para e*ecutar serviço de radiodi· 
fusão sanam em freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
calivos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, tendo 

Pareoer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucldio Porte lia. em substituição à Comissão -de Educação. 

-26-' 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos tértnos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

Votação, em turno único, do Projetõ de Lei da Câmara n° 
13, de 1991 -Complementar (n• 223190- CÓmplementar, na Casa 
de origem), que regulamenta o § zo_~o art. 171 da Constituição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outras providências, tendo 

Pareceres, sobn's 49 e 88, de 1991, aa: Com.isião 
--de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania,. 1° pronuncia

mento: favorável ao Proj~. com as Em~das de n°s 1 a 4- CCJ, 
que ã.ptesenta; 2° pronUnciamento: contrário às Emendas de n°s 5 
a 17. de Plenário. 

-38-
. PROJEfO DE LEIDA CÂ.MARAN' 125,DE 1991 

. COMPLEMENTA11. 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, L do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991- Complementar (n' 60/89-Complementar, na Casa 
de origem), que diseiplina os limites das despesas com o funciona· 
lismo público, na forma do art. 169 da Constituição Federal, tendo 

-:- P~~· ~feri~os em Plenário. em substitilição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° pronunciamento: 
favorável ã emenda de Plenário. 

- (Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe-
rante a Comissão) -

-39-
PROJETO DELE! DO SENADO N"27, DE 1991 

COMPLEMENTAR~ 

Votação, em turno ÚD.ico, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1991 - Complementar, de autoria do Se.oador Mansueto de 
Lavo:r, que regulamenta o § 3° do art. 192 da Constinüção Federal, 
que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favoráveL proferido e~ Ple!_l~o. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição ã Comissão de Assuntos Econô-
micos. - -- -

-40-
REQUERIMENTO N" 484, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a
convQGação do Presidente e do Secretário do Conselho Naciooal 
de Segurança Alimentar (CONSEA). Dom Mauro Morelli. Bispo 
de Duque de Caxias e Doutor Herbert de Souza (Betinho), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal. esclarecimentos so
bre o quadro de m0t1alidade 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. 
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49 
PROJETO DE LEI DO SENADO W 11. DE 1994 

COMPLEMENTAR 
Discussão, em b.uno único, do ProjetO de Lei do Senado n° 

11, de 1994-Complementar, cTe au10ria do Senador Ma= MacieL 
que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Soci:al- F AS, e dá outxas providências, tendo 

Parecer sob n"227, de 1994 da Comissão de · · 
- Assuntos Econô.micos, favorável ao Projeto com emen

das 1 e 2~ que apresenta. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - EsgoiOU-se hoje o 

prazq para apresentaÇão de emendas aos ProjeiOs de Resolução n' 
98a 104/94eaoProje10deLeidaCâmaran' 199/93 e 13<Y94. 

O Projeto de Lei da Câmara n" 130/94 recebeu duas emen
das. A matéria volta à Comissão de EdUcação para exame das 
emendas. As demais matérias não receber.am emendas. Serão in
cluídas em Ordem do Dia opórtllnamente. 

São as seguintes as emendas oferecidas ao ProjetO 
de Lei da Câmara n• 130/94:· 

Emeda N' 1-PLEN 
Inclua-se, ao final do Capítulo N do ProjeiO de Lei da Câ

:ma.ta n° 130~ de 1994, artigo com a seguinte redaçãÕ, remuneran
do-se os demais: 

"Art. 23 - Pelo princípio de- rede úDíca -e de rede pública, a 
rede lançada nos duiOS prediais serã de propriedede do condomínio". 

J ustfficação 

Este procedimento pretende evitara excluSividade da presta
ção do serviço por qualquer concessionária: Ou-a âuplicação das 
redes tendo como conseqüência o esgotamento da capacidade dos 
duiOS prediais.- Lucídio Portella. 

Emenda N' 2-PLEN 

Acrescente-se ao art. 23 ,do Projeto de Lei da Câmara n° 
130, de 1994, parágrafo com a seguinte redeção: . . . 

"§ 10 - No caso de _haver maís de uma operadora de TV a 
Cabo atuando na mesma área de serviço, os canais referidos ,nos 
incisos II e ill deste artigo poderão ser rateados entre as mesmas". 

Justificaçã . 
Ao obrigar as operadonts a tomar disponíveis canai.s corr .. 

destinações especificas, para a utilização gratu;:. de entidades co
Jl11l1litári.as educa.tivo-cultunús, universitárias, -cãiia.ís abertos e 
para divulgação dos traba.Thos das Casas Legislativas Federni~ .. Es
taduais e Municipais, o Projeto âe Lei introduz louvável princípio 
que amplia o acesso de diversos segmentos à televisão. 

Entretanto, nada mais mmra~. que.. havendo mais de uma 
opetadora atendendo a mesma área, rateiem-se os canais para pres
tação evenru.al e petmallente C;. Séniços, ·m.Ciso ll e lll, cujo teor 
permite que se deixe ao usUário o acessO à parte <?U totalidade da 
canalização.- Luádio Portella. · · 

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Junior)- Nade mais haven
do a tratar, vou encerrar os trabalh~, ·convocando sessão ex"b:aor
dinária a realizar-se, hoje. às 20b40min, com a segti.iri.fu · 

ORDEM DO DIA 
-l-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO DE I..él 
DA CÂMARA W 150, DE 1993 . . . . 

Disrussão, em tuino suplementar, do Substitutivo do Senado 
aoProjeiO de Lei da Câmara no 150,de 1993 (n' !.052/83,naeasade 
origem), que dá nova redeção ao art. 3' da Lei n• 6.321, de 14 de abril 
de 1976, que dispõe sobre a dedução. do lucro triqutãvel para fms de 
lmposiO 59bre a Renda des pessoas jurídicas, do dobro ilas despesas 
realizadas em programas de alimentação do trabalhador, tendo 

.Parecer sob n' 184, de 1994, da . 
. .- Comissão Diretora, oferecendo a redação do vencido. 

-2-
PROJETO DELE! DA CÂMARA N' 120, DE 1994 

DiScusSão, em turno úniCo.· do Projeto de Lei da Câmara D0 

120, de 1994\n• 3.202/92. na Casa de Origem), de iniciativa do Presi- . 
dente da República, qile altera dispositivos da Lei n'2.180, de 5 de fe
vereiro de 1954, que dispõe sobre o Tn"bunal Martírio, tendo 

- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Sena
dor Josaphat Marinho. em substituição. à Comissão de Constitui-
çãO, Justiça e Cidadania. . _ 

O SR. PRESIDE.liiTE (Nabor Junior) - Estã encerrada ' 
sessão. 

(ü:vama-se a sessão às 20h37min) 

.. 
Ata da 1883 Sessão, em 8 de dezembro de 1994 

4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 20 HORAS E.40 MINUTOS, ACHAM-sE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonsó. Camargo -'- Albano Franco ~--Alexandre Costa -
Alfredo Campos - A1uízio Bezerra - Antonio .Mariz - Aureo mel
lo - Carlos Patrocíriio - César Dias - Cid S~bóiª de Ca.IValho -
Coutfuho Jorge - DirCeu Carneiro - Epitácio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Flaviano Melo - FiancisCo · Rollemberg - Gilberto 
Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lu
cena - Irapuan Costa Júnior- Jacques Silva - Jarbas Passarinho
João Calmon- João França- João Rocha- Joaquim Beato- Jo
nas Pinheiro- Jônice.Tristão- José EduarP,o- José Fogaça- José 
Rícha- José Samey- Júlio Campos- Júriia Marise- Jutahy Ma
galhães- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha 

- Lourival Baptista -:-· Lucídio Portella - __ M~ueto de La_vQr. :-
Márcio Lacerda ·- Máicõ · Maciel - Marluc:e Pinto - · Maurício 

.Corrêa -·Mauro Benevides-- Meira Filho -:- Moisés Abrão -
Nabor Júnior Nelson Carneiro - Ney Maranhão - ·odacir Soa
res- Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi- Reginaldo Duar
te - Ronaldo Aragão Ronan Tito - Ruy Bacelar..:.. V almir Cam
pelo - Wilson Martins. -· 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -A lista de presença 
_acusa o comparecimento de 61 _Srs. Senadores. Hav_endo nú}llero 
regimental, deClaro aberta a sessão. 

Sob a proteçã.o de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 

O Sr. 1° Secretário procOOerã à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 
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EXPEDIENTE - IDlllgação do Decreto Legislativo. 

MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBUCA 
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de 

nome indicado para o cqrgo cujo provi:numiii depiilde-da sua pré-
via aquiescência: -- - · · 

MENSAGEM N°376, DE 1994 
(n• 1.125/94, na origem)" 

Senhores Membros do senàdo Federal 
Nos termos do artigo 84. inciso XIV, combinado com o ar

tigo 52, inciso ill. letra d, da Constituição Federal submeto à con
sideração do Senado Federal o nome do Senhor Per.;io Arida para 
exercer o eargo de Presidente do Banco Central do BxasiL 

O Senhor PERSIO ARIDA é pessoa de reconhecida compe
tência para o desempenho dessa elevada função. como se depreen
de do anexo "Cunicufum V:ttae". 

Bxasília, 8 de dezembro de 1994.- Itamar Franco. 

Curriculum Vitae 

Nome: PERSIO ARIDA 
I) Formação Acadêmica . . 

Peço ao Sr- J• Secretário que prosiga_na leitma do Expediente 

É lido o seguinte 

OFÍCIO 
Do Sr. 1" Secretário da Câmara dos Deputados, encami

nkmdo à revisão do Senado Federal autógrafo do seguinte projC!o: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°101, DE 1994 
(N" 449/94, na Cfunara dos Deputados) 

Aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Nt:
gociações Comerciais Multilaterais do GAIT, a.' lis
tas de concessões do Brasil ua área tarifária (Lista 
fi) e no selo r de seniços e o texto do Acordo Plurila
teral sobre·Carne·Bovina, objeto das Mensagens n° 
498 e 965, de 1994, do Presidente da República. 

(*) Será poblicado em ~Plemenro à Presente edição 

· PARECERN°272,DE 1994 
Da ComisSão Diretora 

* Bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo , Redação .do· vei:J.Cii:lo~ para o turno suplemen· 
* Ph.O em Economia pelo .MassaChusetts Insti.tute ofTechnology. . tar, do· Projeto de Lei do Senado n° 72, de 1994. 
Cambridge EUA- o-·- · · reda d · "do · · ll) À ti · da.des Acadêmicas Exercidas . A Comissão rretor apresenta. a ção o venCI , para o 

vi . , d .eed s d Prin EUA .. tumo suplementar, do Projeto di Lei do Senado n• 72, de 1994, 
* Membro do lns~tute .orA van • tu. Y· ~n. · _. . que-a!texa o art. 110 de Lei n• 8.443, de 16 de julho de 1992- Lei 
• Membro do Wilson Center. Smitbsoruan Institutwn, Was!llng- . iligânica do Tn"bunal de Contas da União. 
ton. EUA Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro -de 1994. -
• Professor da PUC-RJ. Humberto Lucena, Presidente -Nabo r Júnior, Relator- Carlos 
* Professor da FEA-USP. Patrocínio- LavoSier Maia. 

lli) Cargos anteriores ocúpàdos no Governo Federal 
* Secretário de Coordenação &onômica e Social da Seplan, 1985: 
* Diretor da Área Bancáiía. Banco Central, 1986. 

IV) Posição Atual 
"' Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico 
e Social- BNDES. - --
• Secretário Executivo do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND. 

(À Comissão de Assuntos Ecp~micos) 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- A matéria sem des

pachada à ComiSsão de Assuntos Eco,.!lÕmicos. 
O SR. JUT AIIY--MAGALHAES- Sr. Presidente. a indi

cação do Dr. Pérsic ATida é apenas uma mensagem? 
O SR. PRESIDENTE (Nabor ~unior)- Sim. _ _ 
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Tenho muito medo 

dessas indicações de Presidente do Banco Cent.Ial. porque, quando 
era Presidente da República o Sr. Fernando Collor de Mello, tam

·' bém foi feita a antecipação da indicação dos diretores do Banco 
Central. Vamos ver. _ _ · 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- De qualquer sorte, 
é prerrogativa do Presidente da República encaminhar o nome do 
Sr. Pérsio Arida à apreciação do Senado Federal. 

O SR. RONALDO ARAGÃO - V_ Ex' disse muito bem: 
de qualquer sorte. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Peço ao Sr. J• Se
cretário qUe prossiga na leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

OFÍCIO 
DOPRIMEIROSECREIÁRIODACÍM<!MDOSDEPUFADOS 

N" 282/94, de 2 do corrente, comunicado a aprovação, sem 
emendas, do Projeto de Decreto Legislativo n• 7, de 1989 (n• 89/89, 
naquela Casa~ que disciplina as relações jurídicas que menciona. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) -A Presidência co-
1unica ao Plenário que tomará as providências necessárias à pro-

ANEXO AO PARECER N" 272, DE 1994 

. . .R~~ ~!J oov:enddo, para o turno suplemen .. 
tar, do Projeto de 4-i_c!o_ Sepado n• 72, de 1994. 

Altera o art. :UO da L<> n• 8.443, de 16 de julho de 
1992 '- I:ei Orgâl!ica do Tn'bunal de Contas da União. · 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.1•o art.liO<h\Lein•8.443, de 16 de julho de 1m-Lei 

OrgâíiiCãdo Tn"bunal de Contas da União, a!texado o incisó N e 
acrescido de pará. grafo únic"o,·passa a vigorar com a seguinte redação: 

. ''Art. 110 ···-··-·- ... · ... -·---··-··-=.~-------.... ----··-··---
IV - provim~nto d~ cargOs em.·eç,missão 'e funções de con

fianÇa por servidores do quadro de pessoal, exceto quanto aos Ga
binetes de Miuil'tro, do Procutador-Geral e_de Auditor em relação 
a um Qficial de (!abinete e ~ um Assistente, que serão de livre es
_colha. da autoridade, obedecidos os requisitos legais e regimentais; 

P;rig;.J~-fui~~ir~;;;d;~-;;;~~;;:-p;;;;;;go7~~ 
missão. e a designação, para funções de CODÍlmça. de cônj.lge, 
companheiro ou parentes. consagüíneos ou afms, em linha reta t?U 
colatexal, até o terceiro grau, de Ministro, Auditor ou Membro do 
Ministério Público junto ao Tribuna.l em atividade ou aposentados 
há menos de cinco anos, exceto se admitidos no quadro próprio de 
pessoal mediante concurso p6.blico." 

Art. zo Esla Lei entra em vigOJ:" na data. d.e sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições eni contrário. 

- O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Do Expediente 
lido, consta o Projeto de Decreto Legislativo n• 101, de 1994,lido 
anteriormente, terá. nos temlos do art-"347, c. do Regimento Inter
no. pe:rnnte a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
o prazo de cinco dias para o recebimento de emendas, fmdo o qual 
a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis por igual perio. 
do. para opinar sobre a proposição. 

· Sobre a mesa, projeto de resolução que serã lido pelo Sr. 1• 
Secretário. 

É lido ·o seguinte 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 
PROJETO DE ~ESOLUÇÃO 

N!! 106, DE 1994 

Define. em del:oninc:ia .pa_ Lei n• 
8.9n. de 11 de julho de 1994. os 
criterios <L: itiCOI j)on~çlo da vamasem 
pn:vim: no ut. 62 da Lei n• 8. 112. de 
li de dezembro de 1990. c no an. 4! 
da Rc:soluç!o n• 42. de 1993, e dã 
outras providencias. 

O SENADO FEDF.R\L RF.SO!.VE: 

Art. t• Para os efeitos do disposto no § 2e do art. 62 da Lei n° 8.1 t 2. 
de J 990, o servidor investidO em funçiio comissionada ou em cargo cm 
comissão do qtr.~dro de pessoof do ·senado Federal e de seus órgãos 
supervisionados. incorpor:~r.i â remuner.zção do seu cargo efetivo. como 
vant:lgem pe5S('J:tf. a imf')C')rt.inci:t- equivalente à frnç:Eo de um quinto da 
gratific:u;õlo. d.l 'funç:ío ou do cnrgo p:trn o qual foi designodo ou nomendo. ;t 

.cado doze.meses de efetivo exen:icio. até o limite de cinco quintQs. 

§ I' Quondo se tmtnr. de fim~ comissionadas. a pan:ela a ser 
incoi"J')Ornd:l . incidirá sobre o. totlt dess:~ remuneração, incluindo a 

.eormpondente Grntific<IÇ~O do Atividado legislativa 

§ :z• Qu:ando se tr:lt:lr d~ crgn em COf!lissão. ocupado por servidor 
detentor de c::~rgo efetivo. il r:srcela :t ser inc:orpornda corresponderá ao vnlor 
result.tnte <lo incorpnrnç~o d:s func;:1o comi:;sinn:'ld:l equivalente. 

§ ,3- Qu:lndO niois di! um ~rgo em comiss3o~ ou função_ comissionad:l 
houverem sido exercidos no periodo de doze meses. a parcela a ser 
incorporncia terá como ~:'~ase di.! cillculo o C<Jrgo ou funçao exercido por maior 
tempa. · 

§ 4• Ocorrendo o exercictõ- de crr.rno em comissão ou de funç~o 
comission:tdil di!' nível m:~i:<; e!t.~r:xdo. ror Período de doze meses. após a 
incorpor:tç;'l{, dos cinco qmntO'i. rl)(ft:r.\ b:IVL~ :1 :uua!t;t~H;;lo progn:!'>"l\.a J:l'> 

P.irét:l:t'> j:'t mcnrPor:ld;JS. obs<..-r\'atlo u ~llsr\lSfn no" p;Jr:ig_mlú.s- ;JnH.·nim .. ·s 

§ 5° EnqU:lnto exercer c:~rgo em comiss:!io ou funçõlo comissionad:l. o 
servidor nflo percebcr.i ~ r::'lrccln ::'1 cuj:~ adiçO:o fez ;us. :salvo no cnso di.! 
opçõlo pel:t remunC'r:'I.Ç:'tC'I do c:~.rgo t!'f::tivo. 

Art. 2• O servídor investido em cargo em comissão do quadro dr.: 
pessool do Sen:1do F!!d~:rnl ou de seus órg!!os supervisionados~ padeci opr~r 
pela remunernçi:lo correspond~nte ao ·seu cargo efetivo, acrescida de 
cinqoenm e cinco por cento do vencimento fixado para o cargo em comtss~o 
e da Gr.:nific:1çiio de Ativid:~de legislati.va correspondenEe, e mais a 
integralidade d:~ Represenmç~o mensal 

) 

ParágrafO único. O ~lor retriDutiVó da opção prevista neste anigo .e 
limitado ao da correspondente função comissionada. 

Art.. J• Enquanto estiver investido em fl~tiç;lo comissionad.:J d!~_qu;tUro 
de pes!io:tl do Senado F<..>dcrnl ou de seus órgãOs supervisionados. o servidor 
dils c::ureir::~s a que se refere o an. 9° da Resoluç~o n11 42, de I 993, que optar 
pela remunera.çtlo do cargo efl!tivo. ter.i est:l acrescida de cinqoenta e cinco 
por cento chl fun~o coniissiomtd:J e d:J. Grmific:~ção de Atividade Legisi.Jl!va 
correspondente. 

Sexta-feira 9 8537 
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§ t• O servidor investido em fun~o comissionada, r}oderâ oPtai- pela 

retribuição do cnrgo em comis~o correspondente. aplicando-se·lhe, neste 
caso. o direito de opçtio de que trnt:1 o artigo anterior. 

§ 2• EnqUanto perm::mecer no e:ocercicio dr:: função comissionacm igual 
ou superior à FC·S, o servidor pércebetã a Gratificação de Ativldade 
Legisi:Uiv:J calculada sobre o vencimento do último padrao do nivel III da 
respcctiv:J C:ureira. -

Art. 4• É incompativ!!l :1 pcrcepç:to cumulativa da vantagem pessool 
. prevism nó anigo 1° d1.'St:l R~l~o com outra de mesma na~rez::1. 

ressol:v:ado o direito à situ:açao m:tis vantajosa (Xlra o servidor, 

Art. s- E devida :lOS servidores efetivos do·'Senado Feder-..11 e de ~r:us 
órgaos supervision:~dos. af..1st..1dos pnra exercicio de cargo em comissão ou 
função de confiança em órgaos da adminiso-;tÇ~o pUblica direta. autárqUica r: 

· fund:tcionnt dos Pndcn::o; d:J. Unitto. nas tcnnos do art. 93 da Lei 0 11 8.11:2. d~ 
.1990. a incorpomç~o de qüintOs decorrentes do- exercicio· dos reteridos 
. eargos nu funçOes. 

§ -~· A iTtcoi'T'or:lç~o --d::t.S. porcel:t~ .remuner.1tóciai =autorizada neste 
artigo. ser:i.~f!.!ti\•õ.lcb conft1:t.o;e no. nível d:1 funç3o comissiom1da equt"nh:m:: 
no Sen:tdo Feder:JI. nos tcnnos do 'Anexo desta Resolução. ~::xcluid•ts 
quaisquer r:J.rceias n<lo atrihuidos :tos servidores do. Casa. 

§r A incorpor.1ç!lo de quintos. referentes a carEoS em comissao e 
funções de confianç;~ não refacion:~dos no Anexo desta Resolução. far·sc-á 

· de acordo com os valores v_igentes no ô~o a que penence o cargo ou 
.função. observados os critêrios ·de incorporoção adotados no ámbito do 
S.enado Fedetal. 

Art. ~ Os servidores. oriundos. dil administraç;lo pública federal 
direta. autárquica c fundncional..que no órgao ou entidade de origem tenham 
exercido c:~rgos em comissão ou funções de confiança,. a que se refere a Lei 
n• 8.91 I, de 1994, incorporndas ou n~o. far.Jo jus à contagem do tempo de 
e.xercicio nesses cargos ou funções pnrn os efeitos desta Resolução. 
obsei'V:Ido o di~o no anigo :mterior. 

Art. r Será admitida a c.Cmvet'S!io dos quintos incorporados. por 
pareebs equiv:Jlcntes: ·· 

I · qu:ando_ ocorrer tr::msfonm~ção do cargo ou funçao originãria da 
incorJiomçl!o efetivada; · 

U .. qu:sndo ocorrer mudança ·de C':1rgo efetivo. mediante proyimento 
efetivo. p;lr.l Poder distinto do origimicio dól incorporação efetunda. 

Art. s- A convers:io ~istt no inciso tt do anígo anterior nao se 
aplio no senridor ::~posein:tdo que tcnh:J. p:tSsôldo para a inatividade com :1 

incorporn~o de quintos efr:tiVõlda. 

.;\rt. ~ A prutír dil vigência desta Resolução. os servidores 
nposent:tdos em cnrgos isofndos de provimento efetívo ·rarto jus :J 
remuner.~çao corTeSpondcnte ~ do ocup:mte de c:~rgo de carreira. nivel JU. 
Padrtto 4S. investido ~m funç:lo comissionad3 equiv;;llente à do ~o:argu 
exercido. --

Art 10. O aotigo 38 da Resolução n• 42. de 6 de maio de 1993. passa 
a vigor:tr com a seguinte red:lção: 

"An. 38. Ao servidnr investido no c:~.rgo de Assessor Legislativo 
I! assegurnda a funç:lo comission:tdn equiVillente a 85% (oitenta e 
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cinco por cento) d~ FC .g e com o fator dt! ajuste da Gratificaç~o de 
Atívidade Legislativ:~ atrihuido ~ e.c;tn funçãO. 

P:lr.ígr.1fo único. O tempo an[erior de exercido do co.rgo di.! 
Assessor Legislativo e do emprego de Assessor Parlamentar c 
c:ompucd~ nqs tennos do disposto neste :utigo." 1 

Art. 11. Aos servidores abrangidos pelos artigos_ 9" e 1 O desta 
ResoiÚÇilo. é assegurado. porn fins de pagamento. a !;ituação mais vantajosa 
entre a :anterior e ~ism nesta-Resolução. 

Art. 12. Para fins de oplic:açllo da opçllo prevista nos artigos 2" e J• 
dest:! Resoluçllo. o fotor de ojuste da Grntific:açllô de Atividade Legislativa, 
atribuído oo cargo de provimento efetivo. é de 1.53 (um vírgula cinqOenta e 
ttes). ' 

Parágrafo úaic:G. O disposto neste artigo aplica--se aos servidores do 
Senodo Federo! e órgaos superví<íonodos. cedidos a õüttos órgãos ou 
entidades públicas. no condiçao de optantes pela reaibuiç!o do cargo 
efetivo. 

Art. 13. Fica mantida 3 01tual equiv:~lência- da gratifica~o de 
represenr .. ,ç;lo dos canros ~m cOmi~o. com o valor da função comíssion::~da 
correspondente. confÕrrne definido Tr.:!S Resoluções n°s 42 e 51. de 1993. 

Art. 14. É ratificada a decísao da Comissão Diretora do Senodo 
Federnt. adotad:1 nõl 2• Reuni:Eo Extr.~ordinãri:t realizada no dia i de abril de 
1992. sobre o p:tg:~mento d:1 V::mmgem Pessoal denominada "quintos"~ a que 
se referem a Resoluçao n° 21. de 1980. e o art. 62 da Lei no 8.112. de 1 t de 
dezembro de 1990. 

Art. IS. A vanrngem de que tr.lta esrn Resoluçao integra os proventos 
de :~posenrndori:J. e pensões e se :1plicc:t aos servidores inativos dO Sen:Jdo 
Ft!dernl e de seus ôrgã.os súpervi~ionados. nos termos do artigo 40. §§ 4° e 
so. d:1 Constituiç:âo Fedeml. 

Art. 16. As despcs!ls decorrentes d:1 aplicaç!o desta Resoluç:to 
corrertlo à conta de dotnções própria5 do orçamenta do Senado Federal e de 
seus órgãos supervisionados. · 

Art. 17. Est:I R~..~oluç~o entr.:t em vigqr n:~ d3ta de sua public:lçõlo. 
corrt"efdtos fin:tnceiros a ~rtir dé 1° de julho de 1994. 

Art. 18. Revognm·se o artigo 41 e o item 2 do Anexo VT da Resoluç~o 
0° 42, de t 993. o artigo 36 _dos Pl:tnos de Carr_eira dos servidores do 
PRODASEN e do CEGRAF e demnis disposições Cf!l contrário. 

Senado F!!dcrnf. em 
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CARGOS EM COMISS.\0 E FUNÇAO COMISSIONADA 
FtiNÇ0ES DE CONFI.\NÇA EQl'IV.~LENTE NO SENADO 

(Ld n• 1.911/'W. FEDF.R\L. PRODASEN OU CECIUF 

Cargos de N3tlft%a Especi;'ll e 

DAS-6eC0...1 FC· lO 

DAS·SeCD-2 FC-09 

DAS-4eCD-J FC-03 

DAS-3eCD-4 FC-07 

DAS·:! FC-06 

DAS-I FC-OS 

JUSTIFICAÇÃO 

O objetivO- do presente Projeto de Resolução, de iniciativa desta 
Comiss:Eo Diretom. é adapt:tr a legislaçi'lo concernente ao Plano de Carreira 
dos servidores do Senado Feder:! I. aprovado pela Resoluçao n° 42, de 1 993. 
às disposições da Lei n° 8.911. de li d~ julho de 1994. que definiu critL.~Ius 
de ineorpom~o da v:tnragem ~pecial denominada "qumtos". 
regulament:mdo. assim. o :trtigo 6:! da L.ei n° 8.1 12. de 1990. 

!mpona ressoltlr que a Cãmar:1 dos Deputldos já regulamentou esra 
matéri3 pata seus servidores. no Resolução n' 70, de 24 de novembro de 
1994. . 

O projeto ora apresenmdo. além de observar as disposições da citada 
Lei~ guarda perfeita sintOnia com a Resoluçao-aprovada pela Câmara dos 
Deputldos. . 

Cabe. agora. ao Senado Feder:1l discipJinar internamente a matéria. n;t 
forma do presente projeto que: 

a) redefine o instituto dos "quintos". comp:ttibilizando-o com ~s regms 
previstas na Lei 8.9t 1194 e com a sistem:irica já adotada na Cimara dos 
Deput:Jdos; · - •. ~ . 

b) resmbelece. no Sen:Jdo Federnt o instituto da opçao a que se refere 
o art. ZO da Lei 8.911, de J9Q4. nao previSto no atual Plano de Carreiras da 
C= -

c) estnbelece a equivc:uenci:J dos carg_os em comissão e das funções de 
conti:Jnça- de outros ór~os. para fins de aplicaçii1o interna do an. 1 O da L:!1 
8.9llt.de 1994; · 

d) ratifica a decis:Io àdot;t~ peln C "'missão Diretdtu. ~m 1992. snhn: 
o p;;tg:lmento de quintos. :Jpós o ;~:dvenro d;~: Lc:i 8.112. de 1990. 

Por tais rnzões. ã ComiSSão Dirétor.~ conta com o apoio dos ilusm:s 
Pares f'illõl a ~prov.:tç;lo d:3 presente propost:r.. 

I 
I 

Dezembro de 1994 
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LEGISLAÇÃO CITADA: 

Constiruição Federal 
Resolução do Senado Federal n• 42. de 1993 
Resolução do Senado Federal n• SI, de 1993 
Resolução do Senado Federal n• 21, de 1980 
Lei n• 8. 1!2. de 1990 
Lei •• 8.91!, de 1994 

LEGISLAÇÃO CITADA 

CONSTITUIÇXO DA REPOBLICA.FEDERATIVA DO BRASIL 

.................. · .............. . 

• Art. .w. O servido!' será aposentado: 

. · I -· pot·in\iálide:r. peima"neftle. 'seadc) ai ~lOS imegrais qa:aàdo dccom:ft
ll:isóe.ac::idcnccem. SCS'Yiço. moleslia profmloaâi ou docnç;l ~"'l;..coatl&iosa ou inat· 
r3\.d. c:sp:C1fic:acbs cm 5ei. e proporaonas aas demais c:asos;. 

ll - mmpulsortun-:nte. aos Sde&J .a:zs de idade. cam pmvcàlos. ~ 
Dais XI lcmpo de serviço; 

• lU - ,.·oluncariamenle: 
aJ aos trinta e cinco anos de serviço_ st homem. e aos rrintl. se malher. com 
~ in1egrais;. : 

· bJ aos trinta anos de efetivo en:rdcio em funç6es de magistério. ·se professor, e 
viMe e cinc:o. se professora. Q)CD prOYCDIOS ialepaif' 
--· cJ aos trinta anos de serviço. se bomem.. c aOs '-;nte e cinco. se mulher. com 
pron:m:os proporc:ionais. a cs:sc tempO; 

dJ :aos: sessentz e ci~ anos de icbde. se honiem. e :tOS SCS5IC'fl(3. se mulher. 
com prti'\~Dtos pr~is-ao tempodcscn.iço. 

§ t ... Lei complemenbr poderá est ' ' r r:cecções :ao disposlo AD inciso III, 
aec. mc:asodco:c:rdciodcaMdadeswcb>4o:aias penosas. in511ubn:soa perigosas. 

~ 2 "A lei disporá sobre a apÕsentadoria cm cargos ou empR&OS temporários. 
§ 3.~ O lempo de scMço piJbtico fo:fa>l. CSI>dual au munN:ipol""""""""'"" 

do integmtmcntç p:ara os efeitos de aposcrudoria e de disponibilidade.. 

~ 4 ... Os provcn1os &I :aposentadoria sedo revistos. na mesma proporçlo e na 
mesma dal2. sempre que se modirlcar a n::muneraç;'io dos senidoru em at:R-idadc. 
sendo tlmbêm csrcndidos aos inativos qtsatSqOt:r lxndidos oo wreccns poslerior· 
mc:n1c: mncc:didos aos r.enidorescm atíYidade. iar.:lusive quando dtawaaltes da trans
b~Dç~o ou rc:da:Ssirlcaç:Jo do CIIJ:O ou foaçlo cm que se dc:o a .,smcadoria. n11 
-clolei · · 

i r o benef'oc:io da pens>o""' """"' ... ,._.,. i•OI:IIid:ide dos....,;. 
--=-asou provcnlos do servidor fakcido.. .alé o lim!te c:saabdccido cm lei. observado 
o cisposto no parágrafo an1erior. 

§6.0 As ................ pcns6csdos...moc.spüblicao l'cdcnissedoCiiSie
Jdasaxn recursos pn:JYC11icnt:cs cb: UaiJo e das contribuiç6c:s dos scMdon:s. na for. 
macbk:i. 
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' r 

RESOLUÇÃO W 42, DE I 993 

D.ispõe sobre o Plano de Carreira dos 
servidores do S.:nado Federal. c dá outras 
pnifVidªllCIUS. 

CAPiTULO III 
Das Carreiras 

Art. 9" O Senado Federal. para execuçao das funções previstas no art. 2• 
desta Resoluçllo, d•sporà das scgumtes ~'l!rrciras: 

1 - Especiali7.:~ç~o cm Jl.tividadcs Legislativas; 
11 - Especiali7.:1ção em tnrorm:ítica Legislativa; 
III- F.sreci:ilizaçM Legislativa em Artes Gráficas 

• 

An. JM. Aus S~l'\ 1\.ltlléS tia Categuna .!, Assessor Legislativo e assegurada 
a Gratafic:J.c;;lo l.h.- Rcrrcsc;:onúl~·nu m~nsal de v:tlor ~o·orrespondcnte a onenta e cmco 

-.. 
Art. 41 - o servidor das carreiras a que se refere o art. 9Q que contar um ano 

compler:o, con~tivo ou nlo. de exercício em cargos em comissão ou funções có-
missionadas. fará jus a ter adiciooada ao vcnc:inientos do respeCtiVo cargo efetívo. 
como vantagem pessoal. a importância equivalente à fraçi:> de um quinto por ano. 
a~ o limite de cinco quintos= 

I - da gratificaçlio da funçlio comissionada respectiva: 

11 - da repn:senmçlo mensal do cargo em comissllo: 

m - da diferença do fator de ajuSte da graificação de ativida.le legislativa 
em relaçAl ao do cargo de provimcnlo:.efctivo. 

ll.Q - Quando mais de um c.::!r'go cm cumis.~ ou fun\":k'> comissionada hoú
ver sido descmpcnha~o no pcrfodo Oc um ano. u importanc.:ra a S(.."f incnrpor.Jda lerA 
como base de cálculo o cargo ou função eXcr.:ldo por maJor tempo, 

f 2• - Ocorrendo o excrdcio de ""'1!9 ou função de nlvel mais elevado per 

período de doze meses. após a incorporação· da fi:açlio de cinco quintOS. haverá a 
atualizaçii:l progressiva das parcelas já incorporadas. observado o disposto no para
grafo an!Crior. 

§ 32 - Enquanto exercer cargo em comissão ou funçlo comíssionada. o ser· 
vídor não pcrcebc:rá a parcela a cuja adiçao faz jus nos termos deste a:rtia;o. 

§ 4.R - Para os ocupantes dos cargos de que trata o art. 38. a parcela ~ista 
no inciso [ terá jXJr ba.<>C o cálculo dn diferença cnt~ o vaiar da funç~J comissiona· 
da cxcrcu.!a e o Ll;t gmti!1.:;,.ç3o de n..-pn:scnto~Çik.J do rcspc.x;tivo cargo cfcuvo. 

§:,; - A vantagem a que se refere este artigo. sobre a qual incidirá o descon· 
to previdenciâriõ, inCOfpora-sc aos proventos de aposentadoria do servidor. 
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ANEXO VI 

FATORES l>E AJUSTE DA GRATIFIC"AÇAO DF. ATIVID.\DE LEGISLATIVA 
(Arl 37) 

I • Ocupan1e de- c:aq~,tl da cate-goria de ArWista let;islativo, Técnico Legislativo ou de Auxiliar 
Legi!W!ati"·o 
Fa1or de Aju!ite""' 1.~3 

2 .. Oc-upanle de C'ar~o da categoria de As!:e~sm t.egisl<~tivo • 
Fator de Ajuste • 2.sa 

3 • Ocupante de carl!!u. em conn .. s.lo. de Asseno1 lécnico ou de Secretirio Parlamentar 
Fa1or de Ajuste • 2,10 

• -Ocupante de Funçto Comissionada 

. Si~IBOLO 
FC-lO 
FC-09 
FC-08 
FC-07 
FC-06 
FC-0~ 
FC-!l-1 
FC-03 

· FC-02 
FC-O I 

FATOR 
3.78 
3.14 
258 
2.10 
1.90 
1.81 
1.66 
1.66 
1.66 
1.66 

S - Ser.-idorcs iposentados nos cargos isC'IIados de Diretor Efetiv(l, a que se reíere u Ane'o \' da 
Resoluçio no 87, de 1989 

SiM BOLO 
DAS-6 . 
DAS-5 
DAS-4 
DAS-3 

FATO R 
1.41 ' 
1.53 
1.62 
1.57 

RESOLUÇÃO 
N" .5.1, llE 1993 

Dispõe sobre os Planos de CarTeira dos 
servidores do Cegraf e do PTodascn. c di 
outras providencias. 

O SENADO FEDERAL =olve: 

Art. t• F"tam instituídos. !),OS termos desta Resoluçlo. os Planos de 
Carreira dos servideftS do .Centro Grific:o do Senado F~ml 1·cegraf e do Cena-o 
de lnformãrica e Processamento de Dados do SenJdo Federal '"/Prodasen. destinados 
a IOf'gBnimr em carreira os cargos de provimento efetivo e as funções comissionadas. 
f1mdamentados nos. principias consriruc:ionais. na qualificação profissional e no 
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desempenlto. cujos oc:upari"tes terão seus ckveres. direitos e vanragms ck:finidos em 
regulamrnto próprio. 

Art. r O an. B' da Resolução n° 42. de 1993. com a redaç:io dadâ pela 
_ Resolução na 45. de 1993, passa a vigorar com as seguinres alterações: 

• An. 6" ········-·----· ·-·-· -·---~~----···----

·-·--·----·-·----··---·-··----'---;"--·'---
§ 3° Ê vedada ao servidor a pcTCepçio concomitante de mais de uma 

grarificaçio de funç.lo comission:~da ou de U!fJa função comissionada com uma 

grarificaçio de representação. asse~urada. para efeito de p:!s;unento. a siruaç!o que 
for mais vantajosa. 

§ 4" Durante o estágio probatório o servidor somente ..poderá ser 

designado par,~ tS funç~ de: direção superior ou par2 aquelas a que se referem o 
art. sa da Resoluçio n" 88, de 1992. e o an. 9", § t•. da Resoiuçio n" 87. de 1989. ~ 

Art. J• Sio mantidos como.c:argos de provimento em comissão_ os cargos 
..:.~ ~~!?!' ~~ s~~ria de Comunicaeào Soci11l. cle Di~.Z.:. ~ s..:.:~==· ~~ :;: -

---~--

Art. 33. Nenhum servidor receberi. a título de -vencimento. 

importin~a inferior ao salário miriímõ. 

Art.. 34. Para os efeitos da apliçaçlo do disposto no an.. J92 da Lei o0 

8.112. de 1990, os nrm.s t, n c m do constituídos por três conjuntos de: ~ 
pdrões cada .... 

Art. 35. Aplica« aos servid~ inarivos o disposto nesce Plano, na 
fonna do art. 40, § .c.•. da Consrituiçio Federal. 

Art. 36. O servidor da carreira a que se rdere o art. 8"' que contar um 
ano completo. consec:urivo ou niO.. de cxercicio em ftmções comi~o_nadas. ou 
cargo cm comissio. fari jus a ter adicionada ao vencimento do n:speCrivo cargo 
efetivo, como WI~tlgem pessoal, 1 importincia equjvalentc a &açio de -.a. quiGto 
por ano, .até: o Jimite de cinco quintos: 

1- da_ gratificação da função comissionada respectiva; 

Dezembro de 1994 

II- da diferença do fator de ajuste da ·gratificação de atividade 

legislativa em relação ao do cargo de provimento efetivo; 

ITI- da representação mensal do cargo em comissão. 

§ r.• Quando mais de uma função comissionada houver sido 

desempenhada no período de um ano, a importância a ser incorporada terá como 
base de cálculo a função exercida por maior tempo. 

§ zõ Ocorrendo o exercício de função de nível mais elevado por 
período de doze meses, após a incorporação da Jração de cinco quintos, haverá a 

atualização progressiva das parcelas já incorporadas. observado o disposto no 

parágrafo anterior. 

§ 3• Em· nenhuma hipótese o servidor perceberá as parcelas já 

incorporadas nos tennos deste artigo concomitantemente com a remuneração 
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·decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo em comissão, 
assegurada, para efeito de pagamento, a situação que for mais vantajosa. 

§-4• A vanta_gem a que se refere este artigo, sobre a qual incidirá o 
desconto previdenciárió, incórpora~se aos proventos de aposentadoria do 
servidor. 

IIISOLUÇÃO N• li, DE 1910 

AJ~tra a nUc:io .. uc. .OS M ltp!utneo AcllliiUtrati'•• 4o Seulio FNeral. apro•ado pela Rnoluçio .., 
• am. • alteraM ,... ·-~ .. 30, ~ 19'71. c 411 .. cru pro•illâciu. 

Art. t• O ani;o .WS do R.quLamcnto Administtauvo do Senado Federal, aprovado pela R.csoluçio n• 58. de 1972 c altc 
do pela R.csolu;:lo n• JQ, de 1971, puu: a vip:r c:om a squiruc rcdat;lo: · 

''Art. .OS. O tt:nidor que Contar tempo de serviço iJ;ual ou superior ao fixado para aposentadoria vol 
tiria puuri 1 inatividade:: . 

I - com o vcncime~uo do Qr&o cm comissio ou da função de; confiança que estiver exercendo. sem tn 
rupçlo. nos S (einc:o) anos antcnorcs; 

11- com idêntiQS vanta;:cns. desde que o cxcrcic:to de =rso~ ou funções de conlianr;a lenha comprcend 
um período de 10 (dez) anos consecutivO$ ou não; 

m -cem proveato correspondente ao vençUI'IcnlO da Casse lmedlatamcntc superior di. rcspect1va C.iti 
ria Func:icnal; · 

IV- com provento aumentado de 20% (vinte por cento) quando ocupante de carso da úlúma classe: da 
pcc;tiva Cate;oria Funcionai; 

V - Com a vantap:m do item IV. qU:.:ii.do ocupante de carJo isolado. se tiver nele pennanecido duran 
(três) anos. __ _ 

j 1"- No easo do item 11 deste art1go, quando mais de um cargo ou função tenha sido ex.erc:~do. serão~ 
buidas as võlntasens do de ma1or valor. desde que lhe corresponda um exerctcJo min1m0 de.:! (dOIS! anos. rorõl, 
g h1pótc:sc. &Lnbutr-sc·ào as vant~ens o.o ca.r30 ou função de. valor tmedlat.J.mcnte mfenor. dentre os c:xerctcl 

§ 2" A aphc:1çio cio reg:tme estabelcodo nos 1tens I c II deste ;~:n:go exclui as vantagens msutu1das nos,, 
111. IV c V do mesmo dlSpostuvo. S;aiYo dtrcito de opçio. 

§ 3• As vartta;ens prev1stu nos ttcns 111. IV c V não enscp.rlo_,_em caS<J o~.lgum. proventos de Ln.J.ti~IÚ.li.Jc 
c.:u:cdam a rcmuncr01çào percebida no serYiço :z.tivo 

Art. 2• O servtdoroqt.Le contar 6 {sas}anos completos. consecuti"vos ou- ni&o~ d.c c'lerctcJoS cm. cargos AA.fun..;,jc) cnum· 
dos nesta Resoluçio. €arájt.LS a ter adicionada ao vcnClmcnto do rC$l)CCt1vo C6tgo cfcu\·o. como vant:J.gcm po:s.soaJ. a 1m porta: 
eqt.LLvalcntc :i fraçlo de 1/~ {um qumto): . 

1 - da &ratificação de runçào respcctí.va; 
ti -da diferença et1tre o vencimento do i::arao do Grupo-Oircçlo c AssessoTamcnto St.~periorcs c o do cargo efetivo 
§ I' O acri:samc a qt.Lc IC refere este artigo ocorrerâ a pan1r do 6' (sexto) ano.l razão de 1/~ {um qumto) por ano complc 

to de cxc:reic:io de cargos ou funçócs .enumerados ncs" Rcsoluçto. até completar o lO' (dCcimo) ano. 
§ 2" Quando mais de um carao ou funçlo houver sido desempenhado. no periodo de I {um) ano c minterruptamcnt• 

c:onstderar·sc:~i. para efei'o ele d.lc:ulo da importãnoa a ser adic:íonada ao venc1mcmo do cargo cfctivo, o valor do cargo ou d 
funçlo de confiança exercido por mals tempo, obedc:c;idos os aité:rios fludos nos ucns I c ll deste arugo . 

. f J• Enqt.~anto exercer carao em comanlo ou furiçlo de confiança, o funClonârio nillo perceberá :1 parcc\.J a CU):l ed1çio f~ 
jus. salvo no ca.so de opçio pelo vcnci.mcoto do c:atiO efctivo. na forma prevista no t 2" do art. 2" da Le1 n' ó.32J. de 14 de abr 
de 1976. . 

§ ~· As import.incias referidas nc:stc aniao não scrio c:orlsldciradas para efeito de citculo de vi.ntag-cns de partLctpaçõcs n 
cidcntes no venelmcnto do ClrJO efetivo. inc:!u.sive pan qihnqamios. 

An. 3• A concaacm do periodo de aerdc:io a que se refm: o an. 2• dc:s.ta Resolução teri inieio: 
I- a pa.nir do primeiro l'rovimcnto cm car;o cm comasslo, integrante do Grupo·Dir~o e Assc:ssoramc:nto Supc::r1ore 

instituído na conformidade da Lei 09 S.64S. de 10 de dezembro de 1970. 
II- .a partsr da pnmcira desisnaçlo para ft.Ln~o de confi1nça postenor à lnlloiLtuu;ãu dn Grupo u que sC" rcfC'rC' C'~tC' .ut•j:' 

ou, no c:.aso de dcs1gnaçlo precxmentc. a contar du. data de vtsC'nCIIl da Re~~~lu.,;à\t n•· 17. dC' 2~ Jc Junh•l ~k !•l'l 
An. 4• O Servador qt.Le vter a es.erçc:r cargo cm comudo ou funçio dc't'-o!':I(Lan~a Lic "':.SIIJr supermr J~l J~.l) '4uc ~ct JT.un 

direito .à adição de S (cinco) frar;ôe$ de 1/S (um quiruo) poderá optar pela att.Laliza;io progrcss,..-a das parc:elas. rnethante a sub 
ltlutçlo da antcrLor pela nova. calculada com base no venCJmtnto da Jratificaçio desse: car@:o ou ft.Lnçio de ma1or valor. ot>~r~ 
do o disposto no § 2' do an. 2' dcna Rc.soluçào. 



..• ' 

8546 Sexta-feira 9 DIÁRIO Do CONGRESSO NACIONAL (SeÇãÓli) Dezembro de 1994 

An. S• Na hipótese de op;lo pelas vanuaens d(J anieo oCOS do Rqulamento Aclmintstrativo do Senador Federal. a pro" 
do pela Rcsoluçio n• 58, de 1972. c al~erado JJCla Re501u~o ~· JO, de 1978. o servidor n:io usufruiri do beneficio prevtsto nÓ ii 
tigo 2t data Resoluçlo. 

Art. 6t Na apiicaç!o do dispostÓ neiiã-ReS~ur;lo. seria :onsidcrada a Rcprcscrua~o Mensal instituida pela lct n•e.J: 
de 14 de abtil de 1976. desde que o servidor tenha excrcdo o arso com cs.sa ,.·anta~m duran~e pelo menos.;: (dl}tU an.;.. 

Pará!'rafo único. En:a dceorrCncia do disposto neste aru1o. é autorizado . .a parur de p;n~:~ro de 1980. desconto de ~nt: 
buiçlo prCVIdcnaána sobre o valor da Reprcsentaçio Mensal a que 1e rcicrc a Lcz n" 6. 3::!3, de 14 de abtli de 11)76. c.sJ..:ul.uJo~ r 
forma da lc!'isla~o de prevtdênc:ia social. 

An. 7• A Granfaca~o de Atwídade. 1nst1tuida pci:a Lei nt' 6.3:!3. de 14 de :sbnl de- I<J-:"6. na quosl mcJtJari c> rJc:sctlntc> rrc' 
denc1ãrio, sêra comput~do para o ctlculo de provento damouwadadc do ~nmJur que ~mu:u ie'mpo de scn1~,;u 1t;u.d ••u )u.pcr1 
ao lill.aào para apoH:ntad.ona ,,.olun~a. desde que. 010 se aposmuar. a esteJa pctllChcndiJ. · 

Parisrafo único. Os cfeztos financeiroS decorrentes cio du;posto neste aruso "''l!l"ram a parur de 1• de JanelriJ de 19,..• 
Art. 8• Esta Rcsoluçio cnua cm vigor na data de sua publieaçlo . 
. .ft.rt. 9" Rcvop.m·se as disposi;6cs em contráno. 
Senado Fcdcs·al • .ZO de ma1o de 1980. - Senador Úl.i: V.iana. Presidente. 

-.. 1.uz. de 11 c. u..-,ro da UM .. 

Sl'liSI;çAo I 

Da Gratificaçilo JNlo F.rerricio de FunçiJo de llireçiio. Ckfia m. 
Assessommmto 

Art. 62_ Ao servidor investido em ~de cli.-.çãç, chcfLt 01j assessoramcmo 

. é clevida ...... pticaçio pelo .... =<ácio.• 
§ 1.•0s porcauuaisdegr.Jtificaçãoscrilaestabelccidos <miei_ em ordem 

deut5CODie. a panir dos limires est•be!cciob no art. 42. 

§ 2." A gr31ilicação prcvisla DCSIC iutigo i11corpcira se à ~ ~ 
..imdor e ildqra o pn:>V<OJto da~ aa proporção dc 1/S (um qum
to). por aDO de exercício na fimçio dc direçio, chefia ou .....--. até o 
limite dc s1s <cmco quintos). • 

§ 3.• Quando mais dc uma t\mçio bou.ver sido dcsdl•pcnbada no período 
dc um aDO, a ÜJ4>UilâDcia a ser Õ&Xilpu.urcr.i como base do cálculo a função 
e:a:n:ida por maior tempo. 

f 4_• OwuCDdo oaacicio dc fimção dc Mel mais clcwdo. por perillCio 
dc 12 (doze) ........ após à incorpcr.lção da fiação dc 515 (cinco quíu!O.J: pode
rá haver a ah!•lizaçio prog~mi.-a das parcelas já inc:<xpor.ldas. observado o 
disposfD no parásrall> JDtcrior. 

· ' § s_~ Lei cspccifica csrabclcc:r.í a remuner.JÇào dos caJ!10S em ccmissão 
dc que 1ra1a o iD<:iSo U. ciD art. 9.". bem como os critérios dc illc:orporação da 
v.amagem previs!a no parãgrafo segundo. quando c::u:rciclos p>r servidor. • 
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Dos Afasromintns 

Do Af~nto poro.•~,.,;r a Outm Ó,.,n n11 T-.ntídatle 

Art. 93. O servidor poderá • calido Para ti:r e=acio em outro áfPo ou 
l!llfQdc das Poderes dà' Uniio. das l!sta<ios, ou do Distrito Fedenl e dos Mu-
àicipias. nas seguintes hipóCe:seS:• • 

I - para elCCrCic:io de taJgO em comissio ou função de confiança; 

U - em casos previstos em leis cspecific:as. 
§ 1.• Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades das 

Estados, do Distrito Federal ou das Municípios, o õnus da remunezação será do 
álsio ou entidade cc:ssionária. mantido o ônus para o cedente nos demais casos. 

§ 2.• Na hipótese de o servidor cedido à empresa públic:a ou sociedade de 
economia mista. nos. termos das aespectivas normas, optar pela ~a~~~~~~m~ção do 
cargo efi:tiW. a entíclade cessionária efe!uarã o reembolso lias despesas realiza
das pelo órgio ou eatidack de origan. 

§ 3 .• A cessão f.ar-se-á mcdfante Portaria publicada no Diórin Oficial da 
Udo. 

§ 4 .• ~ediante autoriz:açilo C"ffies&a do Presidente da República. o servi
dor do Pdlcr Executivo podcr.í ter etcn:iáo em outro órgiiO da Administração 
Fcdr:ral clima qüc não tenha quadro pníprio de pessoal. para fim determinado e 
• .,._, certo. 

--~-

O p , & S IDE N TE DA ll & P Ú a L I C A ..,_,...c a --... - •-.-
AI<. 1• A a .... clolc:aap liD -c dos flaar;6D elo cliaeçlo.- e 

~. noa <q~~:~~e eaw:114e1 da Actzn= :w:JD Fedl:nl dtmL ~~~~ e CUDdiCioaal 
do Poclor Ezocwvo. 11"" os IIm do~ ao t S' ciO III\. 62 <11 Lm .. 1.112. de 11 de c~oW~~oro 
de 1990. t I - iiO AilaO - Lei. ob&at .... Q5 iO&J1IIiOS - e IIUO<lpaç<le> 
: "idosoo...-p@llclll-

.._.o_(WT'AOO> 
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· M r t ,_ oo oomdOr m_,.elo = ClrJO ..., c:cmm.~o .., ~ de 
d:i:Rçio. ebc!ia e • "!"'ll. prcTUtas tK"Sa U:&:. opc;w pela R:trnmc:rw;::to mrrcmonaente lU 
vc:acmsenw oe xtJ e~qa etano. ~dO de c:moucaca e cux:o par c:emc co ~r.o r~ 
pm o carro em eomu:sao. ou cas ~ áe c:bltll;60. Chena e ., ==10 e C.J rnu1ic;a,;.to ex 
~:W'Id&de pe.ao , pt:WlO de tuaç:10. e mau • •q:a r IIU!:CIIaL -

Parqrafo - O JCm- ,._ = - ~- CFül ou de 
· &ep:ea: nçto COR). ou " 'br*ts conswues dO A.at:Zo de:lla l..c. pc:ceoer:s o valor oo 

menmCIO_cú:lm>._dan:m....,_cll foao;ao!Eiacrual fOI Clalpaao. 

. ··-':A&~..ao~~~~~~•...,.••'~'•• c•raw-a.tl2.•tl•; m 
.. lflll.. ---............ -. . .. --. ,....._L&Is: ,. .. ,_ ..... = ..... 7 ,,.. .. 

-~··, :' -----·-... ~. 1- ·-----~-·u.:a·-~ 

1 

1 r~ ai ...... e1o .,.... :
1 -cc:•~•::==.:• flmQIIoo e1o ..-,.-!ia • .. _ _,""!".,; do GnlpD • fiO o 011. a porolll a • ,.. ... - - o -.-

~· ... 

.,- .... ~.;_~ :J" o.- - .. IIID ""'10 CCO C<Cialo 00 - .. c?inlçiD. - I !lllcxnw lido aa'ddal ao período de.._ ~ a p:IRIM • _. pa:waa. _. __ dil_a..__,........,._ 
I cW();cc: o-de C1rJ0 em-.., oa de llaor;la de c?inlçiD.-. 

.. ____ ... 81'1111 ... illlnldo. puf pcr{OóO dia do2 ...... apOI • i pcaii;IJ:;l: Clal 

etac:o quua&GI. ~ 11:1.,.. a lmi"'IÇIO propiiiiYI dU ~ .)' pcw rt·· t tidO O 
~DO.....,..,O-. 

An. lf' l!aqua&o a.a:r CU'~" cm ,...,.,, fWII;Io oa dni;AD. cMfta • 
um r!O o W"'llior aio pa t i a ~ 1 c:!:IJI. I:Cllç;la lu JUL a'"' .ao c:uo dll ap;;IO 
peto u :ao CIO C1tJ0 et-.vo. a farma prev=~ ao IR. r lk:lla 1.c:L. 

M ~ .... --Lei. a•I'Tm-ree- ao .... lialo..elo lmw --lo I 
" Ex 

1 ·• eaN~~maae.pacw; 

D • 01 -- lliciáqoicw ..... ·- da ........... IIIX'JJIIIil:acO"'"'•' elo <lqlo .. -
--- m ... e1o .-.......... oo U.W. de • q- ,..._ .._ .:o~ 
_,.no4rp.oa..-. 

An. r N haç6a de di=;lo e dali da u de aí...e1 ldaitltiuk:o ;m=4"V""'tz 
weriiX'--~ .. - n elo..,..,....._. 

PoftcnfG'-. A_......., pon u luil;6ol do -·chefia e
n::c:an. cxc:lUvuscaiiO. em am"'nCCIr C:CU1MDC de <:arJO e!eav<~, da ~ Pllbllca t"eâcnl. 
Oima. AuUI'qWCI C ftmd ' 1 uczsc quaaào 11: D'1!1iill' 00 1\ml~ e:si&t:ldec::loo no UIC&II:I ln 4o ....,.. .. ...,.,.. . 

An. 7" Pus deim dclll ?..zj, a umpoiao;io cios~ aa rooma <la Lei o' 6.732. 
<1e c de -de 1979. m......., u l'wlçã:.s de • men., s-· FAS. _..._..,.. 
z c:am = CII'J'O& ao ÜN$110 • ou.;Ao e ,. • n::DeD10 Supenaru • OAS. ob:ll:rvJQO o v&lor 
dl:a.spaJ.ou•-Mnr =nem;axr.Mdllaanque~aw:upca ,7' 

AJt a- Pic:am mamida& os qum1DI w ''t: ae a~ daL de II:CiftiO cem o 
dL1PQSII) u L.e:i a- 6. 732. de " de dc:zl::m:fltO ac 1979. eo~ee. Uldaii"~C. o tam.JO ae 
SUYtÇO p~bhCO feOci'&l p!UUdO 100 O fei<UiiO <la lc~ a>ballusla ;>:lal "'"'"""" aJ
peiO lt\. 243 41 L..e<n' 8.112. de li de clcmiiiXOde 1990.oba:I ,..., pon-eteu<>.u .. _... 
pzm;oa: 
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.. ' 

,nso.wa aa COtUOI"'IIIdAAIt da La zr' 5.61'5. de 10 oe Gai:IDDm ac. 1V10. ou cm C1rJ0 ullllllftZI. 
o:spoolll pro-.. -loi; 

ll • (VETADO! 
-An. 9' t iDCO"'$"th'et a pcswpçjc camlaliu Gas wrran• ~ dc 

- cem o ..._ r 11a Lei rf' 6-73l. de • 11e -""' de 1979. • • """""" .. ; r cso ""- 6211& 
Leirf'UI2.de !I de-1101990. 

. Nl. 10- t di:Yicla- oiMc1oros eíenYOSIIa Ullill>. ciiS _,...e CI&S r-
JM)bücll-!elidouel& La rf' 1.112. de l!"de _..., oe 1990.-. por &h m•. ~an 
e1Crda0 cm or,tG ou cnudade dO nacamo Poclcr 0\1 oe owo PoôCr da UDilo. a ~o de 
qumtOS 40CIXmi!CS 110 = de carJO ..., c:oanmo e de runçao de ~- d!Ofa e --' I' A ia«aporaçto ciiS porceliS =- ;wmaz:od& """" ltiiJC. sat 
dai't&d& com oaoe oo m.,.l do CII'!D em CCIDuoio ou '""'*' de azn:ç~o. d!Of" • _ ........ 
equ&nleniC 00 Poder cedel!IC dO IUIIClonano. 

f r !cN &dnúucla I COIIYWrSiO CIOS QUIMOS ttCQiput 1cn por pcçt:lal lqUITalcft~ ... ..,.,..a .. NOÇOa: 

·y~... 'r .• ··.• 

' -::~M,ã.~i!Ji.iin-..·~1""' ~'"d..d;~ .. ~t? • e --;. .. ~·t.: ·2á.' ':O:T\ 
.:.._--:~-:"!'~- -- .... ~ ---·-- ·'--- '/_t·~&i.-... _".:_"':· 

• ; r :to:.~. Âft.D.Lscpm • & Lá~ 6.'73%. de •,de ' • 
1 
'7. tiD }??'• O~ D dG lll ?

diiAI .. t.lQ.dlldl~dll!l9~~-.!. .--.""::-. _,._ • ·•. r ••. , -·~.u . 
. --~~- :•. '· .. :· _:. -~- :· -· --~-:-:-:-::·-·- -::··.:-'·~--'".:-: ·: .. ~·-":"" .. ·- •.. 

· -~._~ ~ ~ :;_1{:1111 q -Julllo · • \9'M: t13" .. -. • s n ·• dor dr. 
'i 2.'1. __ _:· ~~-~----~------.:..-:-··-:·"r~{~·:.• _:-~--~; ---~~ --:-

iTAM.u iii.Mccr· ·-Qdo c:.aM8 ' 

~ =os CAaCiiOS ac c:cxr:ssJ.o. ~ tiAs rvwc:oEs ~ Dt..a:AO.. c::IIU'U t. 

cr· 
............ .....:~Ai. _ .. _ 

~-~IWI'-
. ... . 

-- - CIIMo G'YII. ..... . 
--.. CIMo ld&.naa .. ---- ... ...... ,n.• 
...... ... 1\.A.:I 

-.' ... ' 

A .. I:I:IOIIN'..zr.rc 

CAMaS DI COfilliJ.I.:c --
'1.H ... 'f.M' 
,, ....... t 
.,, •. ..,.»I 

, •. ..., ... I 

I ,,. ....... I , .. ..,. ... 
11.1 ..... -n 
N.,....te 

\U ..... u 
lM.Nt.C 

.. 
.~ .... .,.~. 
1U .• 'I.II , ....... . , .. .., .. 
n•·•"·• , ..... :. 

, .......... .. 
u ..... ... 

1. ... 'J'A.I'2 . 
n ..... u 

-"··--·" ........ ; ua . ..,.a .... ,.n ... , 
ne.n~ • .,., t na.IIM.:tJ 
... ep.n , M4 . .n.:11 
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•rc=-p a· .... •T'M , . - ,..... 
ll.U:J.t7 ......... u '!Z.Ul.et 
n.sn.•' .w. ...... .... ., .• ,. ....... n.sM.M 1C.:U,I.M 

·~····-~ "'·u.•.n ~ ........ .... , ... u.u.~ , ..... u 
-ee·r·c'· •-=r± e= 

---...~- tWCLCIU - ,_. -- ».14.T .• ~ M ........ a;.a. . ., -- :S.4H.:rt Q.U'I'.:II l':'.ft:II,M ,...,..,.,auscr,· '"' :re.J.,.,N l:l ..... u..ne.'lc ....... l• • .,.. ' ... :1-1.':1 .•• u:.:.u.:: 

:-.DG.Dicu.::.L:. ::s ~ z:t =::-.:.u;w t :~ r.:-..:.=.:s :.t ~=~- :ar.;.. t 
;..sSUS~JI.Nt~:o:": 

tVE":'I.OOI 

_ .. _ 
....................... 
c..-: 1,_~-.--•a&l"'-•~ 

......... - ..,_. • ...,... Le*' ... ttMfl ~ •c:a...• 

....-...~ .... -· .......... -~--- ... -· _,.,.. ........... - .... , .. ,a.•n•-•tiiL• .... • ...... -. .. -..,...._.... 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O Projeto será pu
blicado e, em seguida. ficará sobre a mesa durnnte cinco sessões 
ordinárias a fim de receber emendas. nos termos do art. 401. § 1°, 
do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. ,!_eqllerimento que será lido pelo Sr. I o Secre
tário, 

_É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 984, DE 1994 

Com fulcro no art. 40, § I 0 • alínea _a, do Remn;aento Interno. 
requeiro licença: para me ausentar dos ·uabalbos da -Casa nÔ perio
do de 09- a 14 do mês fluente, a fun de acompa.Dliar._ cOmo convi~ 
dado, o Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliCa em missão 
ao Exterior (Reunião da Oípula das Américas). 

Tendo sido autorizado a exercer essa delegação pelo Sena
do Federal e de ac_ordo com projeto que apresentei. em tramilação 
na Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, desta Casa. es
tou encaniinhando a Vossa Excelência o dociuinento referido. 

Requeiro. nos termos do art. 21_0, do Reóimento Interno w 
. Senado Federal, a transcrição do Relatório nos Anais desta Casa. 

Brasília, 8 de dezembro de 1994. - Senador Pedro Simon. 

_O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - De acordo com o 
art. 210. § 1°, do-Regimento Interno, o requerimento será submeti
do ao exame da Comissão Diretora. 

Sobre a mesa. requerimento que setâ lido pelo Sr. "Secretário...,_ 

É lido o seguinte: 

Sala.das Sessões. 7 de dezembro de 1994.- Senador Mau- _ 
ríci.o Corrêa. · - --

REQUERIMENTO N' 987, DE 1994 

- Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro dis
pensa de intemício e prévia distribuição de avulsos pata o Projeto 
de Lei do Senado n° 72, de 1994 (Substib:ltivo para o termo suple
mentar). 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXIERIORES 

De<:reto de 7 de Dezembro de 1994 

O Presidente da República. de acordo com o disposto ao 
Decreto-lei n• 1565, de 5 de setembro de 1939, regulamentado 
P.,lo Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958, e na Lei n• 
5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto n• 
71.733, de 18 de janeiro de 1973, a!terndo pelos Decretos n"' 
75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, de 15 de setembro de 
1980, e 95.670, de 26 de janeiro de 1988, resolve designar o Sena
dor Mauricio José Conia, para, na qualidade de Observador Parla
mentar, integ1'3I' a comitiva oficial que o aCQD;lpanhará na viagem 

- presidencial a Miami, por ocasião da Oípula das Américas, entre 
os dias 9 e ~1 de dezembro de 1994-

Brasllia, 7 de dezembro de 1994; 173' da Independéncia da 
República.- r;I'AMAR FRANCO, CelSo Luiz-Nunes Amorim. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junlor) - O requerimentO 
lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, devendo ser apreciada após a Ordem do Dia, nos termos 
do art. 40 do Regimento InterD.o:-

Sobre_ a mesa. requerim~ que_~ lido pelo Sr. 1° Secre· 
tário. 

É lido o seguinte 

REQuERiMENTO N• 985, DE 1994 
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Intemo, re

queiro seja incluído na Ordem do Dia o Projeto de Lei do S_enado 
n° 82, de 1994, que 11Dispõe sobre a CODCessão de subsídio vitali

... , cio especiãl aos ex-Presidentes da República"~ 
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994.- Senador Mau

rício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Esse requ.,;,;-e;.to 
será publicado e mciuído em Ordem do Dia, nos ténUes-do dispos' 
to no art. 255, II e ID. do Regimento ID.temo. _ 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. . 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 986, DE 1994 

Excelentíssimo Senhor PresideD:te do Senado Federal 
Senador Humberto Lucena, 

Encaminhei ao Senhor Presidente da República, Dr. Itamar 
Franco, Relatório sobre minha viagem ao México para, como seu 
representante, assistir à posse do novo Presidente daquele País, Dr. 
Emesto Zedillo Pence de León. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994. -Jaques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o re
querimento. 

- · Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados, (Pausa.) 

· Aprovado. 
Aprovado o requerimento, o projeto a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da próxima sessão. 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peço a 

palavra-pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra 

a V.Ex•-
0 SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela ordem_ 

Sem revisão do orador) (Fora do microfone)- O requerimento do 
Senador Mauricio -corréa foi votado? _ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Não, apenas foi-
lido. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa, re
qu~mentOs que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUEIUMENT<fN'-988, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Interno, para o Substiru.tivo da Câmara para o Projeto de 
Lei do Senado n'l79, de 1990 (n' 202/91. naquela Casa), que dis
põe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de ser
viços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá 
outzas providências. - -- --

Sala des Sessões, 8 de dezembro de 1994.- Mauro Bene
- v!des- João Rocha- Esperidião Amin- Ney Maranhão -Jo
nas Pinheiro. 

REQUERIMENTO N' 989, DE 1994 

Requeremos urgência, os termos dO art. ·336-, b, do Regi
mento Interno, para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do 
Senado n° 114, de 1991, que estabelece nonnas para ouso das téc
nicas de engenharia genética, para a construção, manipulação, cir
culação e libernção de moléculas ADN-recombinante e de organis~
mos e vúus que os contenham e dá outras providências. 

-- Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994. - Mauro Bene
vides - Esperidião Amin - Odacir Soares- Maurício Corrêa. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Os requerimentos · 
que acabam de ser lidos serão votados após a Ordein do Dia. iios 
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teDnos do art- 340, n, do RegimenÍD Interno. cro tnõ~távd para 6os de Imposto sobre a Remb 
Passa-se agora à apreciação do Requerimento n• 971, de . das pessoas jurídicas, do dobro das despesas realiza· 

1994, lido em sessão amerior, de autoria do nobre Senador Odacir ·das em programas de a1imenta.9io do trabalhador. 

Soares.Soli ~- ..:: ~--dor R T"· da Co . , Art. 1 • O art. 3• da Lei n• 6:321, de 14- de abrü de !976, 
CiUJ ao nol.llv ~ .1: onan 1UJ o parecer DllS- . - _,.:r..,..,:;-..., 

sãO de Relações Exteriores e Defesã Nacional a respeito da maléria. passa a vtgorar com a seguillte .-,--: 
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para emitir parecer. . "Art. 3• Nos Pmgramas de Alimentaç!io do Tra-

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, St's e Sn;. Senadores. balhador, previamente aprovados pelo Ministério do 
trata-se apenas de um requerimento cio Senador Odacir Soares que Trabalho e~· sua C!Olilplemeniação prevista nos pãiá-
fui designado. pelo Presidente da República como Observador Par- grafos deste artigo, a parcela paga in natura pela Oli!pre-
lamentar pam a 49* Sessão_ da Assembléia-Geral da ONU._ em sa não tem natureza salarial, não constitui base de inci-
Nova Imque, Estados Unidos da América. S. &• requer autoriza- ciência de contnõuição previdencjária oo ®.Fundo de 
ção do Senado para-ausentar-se do País. Gaxantia do Tempo de Serviço e nem se configura como 

O parecer é favcmível rendimento tnõutável do trabalhador. 
O SR. P~ENTE (Nabor Júnior)- Em votação.., re- · § 1• Os Pmgramas de Alimentação do Trabalha-

qnerimento. dor poderão ser complementados com o fomecimento 
Os Srs. Senada-es que o aprovam queiram permanecer sen- dMrio de um litro de leite para cada trabalhador, admiti-

lados. (Pausa.) do o consumo em familia. · 
· Aprovadn. § ~Somente fariio jus ao disposto no patágrafo 

Aprovado o requerimento, fu:a concedida a 1ioença solicitada. anterior os trabalhadores. que percebam até cincõ salá-
0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa-se, agora, à rios mínimos, ou que tenham mais de quatro filhos e 

apreciação do Requerimento n• 972, de 1994, lido em sessão ante- percebam remunernção inferior a oito salários mínimos. 
ria:, de autoria do Senador Lavoisier Maia. § 3• A OOlilplementação de que trata este artigo 

Solicito do nobre Senador Ronan Tito o parecer da Comis- ~ ~tá Sujeita a qualquer l.imitação para efeito de fmi-
são de Relações Exteriores e Defesa Nacional a respeito da maléria. ção do incentivo previsto liesta Lei''. 

O SR. RONAN TITO ~MDB-MG. Pata emitir pare- Art. z•Esta Lei entra em viga: na data de sua publicação. 
cer.) - Sr. Presidente e sn . .e Srs. Senadores, O-requerimento é Art. 30 Revogam-se as disposições em Contrárlá. 
do mesmo jaez. 

o Sr. Senada: Lavoisier Maia pede licença para ausentar-se Sala de Reuniões da Comissão, em 5 de }Ilho de 1994. 
do Pais, a fnn de representar o Brasil na p:tóxintareunião da ONU, O SR. PRESIDENTE (NaborJúrdor)-ltem 2: 
em Nova Iorque., Estados Unidos. Discussão, em turno único, do Projeto de- Lei da ~ n° 

O pareoeré favcmível . 120, de 1994(3.202/92,naCasade origem), de iniciativa do Presi-
0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em votação ore- ··diiitte-4a República, que altera dispositivos da Lei n• 2.180, de 5 

querimento. de fevereiro de 1954, que dispõe sobre o Tpbunal Marítimo, tendo 
Os Srs.. Senadores que 0 aprovam queiram pexmanecer sen- - Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena-

lados. (Pausa.) dor Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Constitui· 

~;,.requerimento, fica concedida a licença solicitada. -Ção, Iustiça e Cidadania. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) _Passa-se à A matéria ficou sobre a mesa durnnte cinco sessões ordiná.-

rias, a fnn de receber emendas, nos termos do art. 235, II. d, do 
ORDEM DO DIA Regintento Intemo. 

Item 1: 

Discussão, eril tumo suplementar, do Substitutivo do Sena
do ao Pmjeto de Lei da Câmara n• 150, de 1993 (n• 1.052/83, na 
Casa de.'.origem), que dá nova redação ao art. 3• da Lei n• 6.321, 
de l4'aé abtil de 1976, que dispõe sobre a dedução do lucro. tribu
tável para fms de !li!posto sobre a Renda das pessoas juridicas, do 
dobro das despesas realizadas em programas de alimentação do 
trabalhador, tendo Parecer sob n• !84. de !994, da Comissão Dire
tora, oferecendo a redação do vencido. 

Em discussão o Pmjeto deLe~ em tumo suplementar. (Pausa.) 
W"ao havendo quC?m peça a palavra, encerro a discussão. 
Encenada a discUssão sem apresentaçãO. de emendas, a ma-

téria é dada conio definitivamente ·adotada nos termos do art. 284 
do Regimento lntemo. . 

A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É o seguinte o substitutivo aprovado 

Redação do vencido, para o turno suPlemen
tar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câ
mara n• 150, de 1993 (n"1.052183, na Casá de origem) 

Da nova redação ao an. ~ da Lei o0 6:.321, de 
14 abril de 1976, que dispõe sobre a dedução, do lu-

À proposição não foram ofiirecidaSémendas. 
Em discussão o projeto, em tumo ÚJlico. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 

- ·Em vOtaçâo. 
Os S~. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

_ A matéria vai à sanção. 

É o Seiuinte o projeto aProvado: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N• 120, DE 1994 

(N" 3.202192. na Casa de origem) 
De iniciativa d9 Presidente da República 

Altera dispositivos da Lei n° 2.180, de 5 de fe-
vereiro de 1954, que dispõe sobre o Tribunal Marítimo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o O Titulo V da Lei n° 2.180,. de 5 de fevereiro de 

1954, que dispõe sobre o Tnõunal Marltimo, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 



.. ' 

8554 Sexta-feira 9 DIÁRIO DO CONGRESSONAClONAL (Seção ll) Dezembro de 1994 

1ÍTULOV 
CAPITIJLOI 

Das Penalidades 

Art. 121. A inObservâDcia dos preceitos legais 
que regulam a navegação será reprimida com as seguiD.
tespenas: 

I -~ medida educativa concemente à 
segunmça da navegação oo ambas; 

n- suspensão de pessoal maritimó; 
m - inleldição paEa o exercício de determinada 

função; 
N - cancelamento da malrlcula profissiónal e da 

carteira de amador, 
V - proibição ou suspensão ·do tráfego da embar· 

. cação; 
VI- cancelameDlO do registro de armador; 
vn - multa. cumulativamente ou não, com qual

quer das penas an~ores. 
§ 1 • A suspensão de pessoai lllllritimo se:tá por 

prazo não superior a doze meses.. 
· §zoA interdição não excedení·a cinco an.oS~ 

§ 3° A proibição oo suspensão do tráfego da em
barcação·cessarí logo que deixem de existir os motivos 
que a determinaram, oo. no caso de falta de registro das 
embat1:ações obrigadas a tal procedimentos, logo que 
seja iniciado o processo de registro da propriedade. 

§ 4• Em relação a esttangeiro, a pena de cancela
mento da matricula profissional será convertida em proi
bição pam o exercicio de função ei:!i águas sob jurisdição 

. nacional. 
§ 5° A multa será aplicada pelo Tn"bunal, poden

do variar de onze a quinhentas e qu,arenta e ttês Unida
des FISCais de Referência - UFIR, ressalvada a eleveção 
do valor máximo nos casos previstos .nesta. lei. 

§ r,• As· penalidades de nmlta previstas nesta lei 
senlo convertidas em Unidade Real de Valor- URV ou 
no padrão monetário que vier a ser Ulstituído? observa
dos os critérios estabelecidos em lei" para. a conversão de 
valoies expressos em UFIR .. 

Art.422. Por preceitos legais e reguladores da na
vegação entendem-se todas as dispos_ições de convençõ
es e trat.ados, leis, regulamentos e p<;marias. como tam
bém os usos e costumes, instruções. exigências e notifi
cações das autoridades; sobre a utilização de embarcaçõ
es, tripulaçã~ navegaÇão e atividades cotrela.ras. 

CAPÍTUi.Oll 
Do Cance1amentõ da Matrícula 

Art. 123. O Tribmal pode oidenar o canceJameu. 
to da matricula profissional de pessoai da marinha mer· 
cante e da carteira de amador cu a interdição para o 
exercício de determinada função. quando provado: 

I- que o acidente OÚ fato da navegação foi causa
dos com dolo; 

n - que o acidente ou fato ~u achando--se o 
responsável em estado de embriaguez ou sob efeito de 
qualquer outla substância entorpecente; 

m - que, tratando-se de embarcação bruileira, 
foi pzaticado coDtiabando, em águas estrangeiras, oca
sionando o confisco da embarcação ou da sua carga; 

IV - que a falta de assistência causou a perda 
de vida. 

cAPÍTULOm 
Da Suspensão ou Multa 

Art. 124. O Tn"buna.l poderá aplicar a pena de sus
pensão ou multa, oo ambas cunmlativamente, às pessoas 
que lhe estão jurisdicionadas, quando ficar provado que 
o acidente 011 fato da navegação oca:zeu por: 

I- erro-da navegação. da lnanobra ou de ambos: 
n- deficiência da tripulação; 

- m- má estivação da carga; 
IV -haver carga no convés, impedindo manobias 

de emeigência, ou prej"licando a eStabilidade da embar· 
cação; ~· ' 

V - avarias ou vícios próprios conhecidos e não 
revelados à autoridade. no casco. :mãquina.s. in.strumen· 
tos e aparelhos; 

VI- recusa de assistência, sem. lnotivo. à embar
cação em pedgo iminente. do qual, tenha resuitadó sinistro; 

vn - inexistência de 'aparelhagem de socono, 00. 

de luzes destinadas a prevenir o risco de abalroações; 
vm - ausência de ~s destinados a gamnt.ir 

a vida dos passageiros oo tripulantes; 
IX -prática ·do que, getalmente, se deva omitir ou 

omissão do que, geralmente; se deVa praticar. 
§ 1• O Tribmal poderá aplicai, até o décuplo, a 

pena de multa ao proprietário, annador, operador, loca
tário, afretador ou cairegador, convencido da responsa
bilidade, direta ou indireta,. nos casos a que se referem 
este artigo e o anterior. bem como Da inobservância dos 
deveres que a sua qualidade lhe impõe em relação à na
vegação e ativida.des conexas • 

§ 2• Essa responsabilidade não exclui..:' do pes
soal marl.timo que transigir com os aiiD3.dores Jia.prática 
daquelas infrações. "-

Art. 125. Quando provado que a estiva foi feita 
em desacordo com as instruções do comandante, piloto, 
mestre, contramestre e qualquer outro preposto do azma
dor resultando da inliação dano à embarcação ou à car
ga, a empresa estivadora. o estivador, ou ambos. serão 
punidos coma multa prevista no§ 5°doart. 121. isolada 
ou cumulativamente com a pena de suspensão. · 

Art. i26. Quáiidõ provado vicio da embarcação, 
clecon1:pte da. mão-de-obJ;l ou do material empregado 
pelo empreiteiro. estaleiro, carreira. dique ou oficina de 
construção ou de reparação naval. em desacordo com as 
exigências legais. o responsável será punido com a mul
ta prevista no§ 5° doart. 121. 

Parágmfo único. A falta de pagamento da multa 
importará na suspensão das licenças paEa construção ou 
repamção naval. 

CAPITuLO IV 
Da Ap6cação da Pena 

Art. 127 . ..., Cabe ao Tn"bunal, atendendo aos ante
cedentes e à personalidade do responsável, à intensidade 
do dolo ou ao grau da culpa,. ãs circunstâncias e conse
quências da infração: 

I- deleimina:r a pena aplicável dentre as comiDa
das alternativamente; 

n - fiXar, dentro dos limites legais, a quantidade 
da pena aplicável. 

§ 1• Na fixação da pena de nmita, o Tribunal de
verá atender, principalmente. à situação econômica- do 
infralor. 
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§ 2• A multa pode1á ser aumentada até o dobro, se IX - a execução da inftação mediante paga cu 
o Tribunal julgar que, em vinude Jla situação ecoo.ômica promessa de IOCOIDpCDSa; 

do inftator, é ineficaz, emlx:n aplicada no máximo. X - ter praticado a inftação panl asseguDir ou fa-
- § 3• Aos inli:ala= em geral assegurar-se-io o cilitar a e>:ecução, a ocultação, a impmidade ou a obten-

contradit6rio e a a.Epla defesa. com os meios e reaJ1'SOS ção ~vantagem de outm infração; 
a ela inetent.es. XI- a embriaguez e o uso de substância entorpe-

Art. 128. O Tn'bunal pode1á substituir as penas de cente, salvo se decorrer de caso fot1Uito ou de força 
multa e suspensão pela de repreensão, toda vez que so- maior; 
mente encqntrar atenuantes a favor do responsáveL Xll- ser a infração praticada no exterior; 

Art. 129. A pena de snspensão, cancelamento da xm - resultar da inftação poluição ou qualquer 
matricula e da carteira de habilitação de amador oo de outra fonna de dano ao meio aquático. 
inteidição em que inconer a tripulação de emb=ação Art. 136. Verlficar-se-á reincidência quando o 
estrangeim sem aplicada somente com relação ao e>:ercí- agente cometer outra inftação, depois de definitivamente 
cio de snas funções em águas sob jurisdição nacional. condenado por inf:taçio anterior. 

Art. 130 •. A pena ·de nmlta prevista nesta lei sem § 1" A reincidência sem específica. se as inftações 
aplicada ainda nos casos de dolo ou ·rraude nos registros feirem da mesma natureza. 
llllllllidoo pelo Tn'bunal. § 2• Considerar-se-ão da mesma naiUreZa as infta-

Parligcüo único. A competência par..: aplicar a pe- ções estabelecidas em nm só dispositivo legal. bem 
nalidade, oos casos deste artigo, será do Presidente .do como as que. embora estabelecidas em dispositivos di-
TribunaL versos, apresentarem pelos atos que as constituírem. ou 

Art. 131. A nm1ta dever.i ser paga dentro de dez pelos sens motivos detenninantes, os mesmos carncteres 
dias, depois da ciéncia da guia de sentença, p<aza esse fundamentais. 
que, no entanto, poderá. ser excepcionalmente dilatado. § 3° O decurso de tempo a ser observado na apli-
- Parligcüo único. Caso a multa seja elevada panl cação do agravamento da pena, por reincidência, é de 
as posses do ini'IatO!', poderá ser pennitido que o paga- · cinco anos, devendo ser considerado como = inieial 
mento se efetue em quotas mensais. até dentro de um de contagem: 
ano, oo múituo. I - nas hipóteses de repreensão. medida edncativa 

Art. 132. O Tribunal padeci convener a multa concernente à segunmça da navegação, ou ambas, a data 
em suspensão, quando se apresentarem IllZÕes que o em que transitar em julgado o ac6tdão do Tn'bunal; 
justifiquem. II~ na hipótese de mnlta, o dia do seu pagamento 

Parligcüo único. Pam conversão, a cada 4 (qna· oo, se tiver sido concedido o patt:elamenlo. o da última 
Iro) UFIR conesponder.i um dia de suspensão, alribuin· parcela paga;· 
do-se tantos dias de suspensão quantas daquelas frações m- nas hipóteses de suspensão e interdição. após 
estiverem oontidas no valor da multa, medondando-se o úhimo dia de cumprimento da pena; 
Jl'll" um mês, quando o resultado apurado for menor do N- Art. 137. A reincidência específica importará 
que trinta dias. · na aplicação a pena de multa ou de suspensão, acrescida 

Art. 133. Não se executará a pena de multa quan- do dobro da fixada paxa a pena-base. somadas as dr-
do ela incidir sobre os :recursos indispensá.veis à manu- cunstâncias agravantes, quando for o caso, observados 
tenção do infrator e sua família. os limites estabelecidos no art. 121 e seus parligcüos. 

Parligcüo único- Se, no entanto, o inftator for Art. 138. A reincidência genérica importarií na 
re~cldente, aplicar-se-à o disposto no artigo anterior. aplicação da pena ae multãdcr" susperisão. acrescida da 

Art. 134. Suspender-..,.á a execução da pena de metade da fiXada paza a pena-base, somadas as cirx:uns-
multa, se ao infrator sobrevier doença que o incapacite tâncias agravantes, quando for o caso, obsenrados os li-
para o trabalho e este não dispuser de outras fontes de mites do art. 12 e seus parágrn.fos. 
recursos. 

Parágrafo único. Proceder-se-á à cobnmça caso o -
infrator volte ao exetdcio de sua atividade. 

Art. 135. Agtavmo sempre a pena, quando de 
per si não constimam a pr6pria infração, ·-as seguintes 
circunstâncias: 

I- a reincidência; 
II -: a ação cu omissão da qual tenha resultado 

~devida; 
m - a coação ou abuso de autoridade ou poder 

inerente ao cargo, posto ou função; 
IV - o pânico a lxm:lo, quando evitável ou repri

mível; 
V .. a desobediéneia a ordem lega~ emanada do 

superior hierárquico; 
VI- a ausência do posto. quandQ em sexviço; 
VTI- o concurso em ato que tenha agravado a ex

tensão do dano; 
Vlli- a iriStigação a cometer a inflação; 

.... , .. 

' 

Art. 139. S-erão sempre- circUnstâncias atenuantes 
da pena; 

I - ser o agente menor de vinte e um anos ou 
maior de setenta anos; 

n- terem sido de somenos importância os efeitos 
da inftação cometida; 

m- a ignoi:'ância, ou a emda compreensão da !e~ 
quando escusável; 

IV- ter o agente: 

a) procurado, PJI sua espontânea vontade e com 
eficiência, logo após o acidente ou fato da navegação, 
minorar-lhe as consequências; 

b) C<Jmetido a infxação sob coação a que podia re
sistir. ou sob violenta emoção por influência ex tema não 
provocada; 

c) ~etido a infração em estado de esgotamento 

-..... 
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fisico, :resultante de trabalho extraOldinário; 

d) confessado, espontaneamente, a autoria do 
fato. 

Art. 140 Em concurso de agravantes e a:teiruaD.tes, 
a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas cir
cunstâncias prepondexanles, tmtendendo-se como tais as 
que resultarem dos motivos determinantes da infração, 
da per.;onalidade do agente e da reincidência-

tados. (Pausa.). 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, a matérili a que se refere figmará 
na Ordem do Dia da segunda sessão ixdinária subseqiiente, nos 
lelmos do art. 345, n, do Regimento Intemo. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, gostaria de pe
dir un;:t escl~imento. Essa matéria deverá ser vota~ na 
terça-feira? 

ô SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esta matéria entm
rá na Ordem do Dia da sessão de tetça-feira. 

O SR. RONAN TITO -Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Art. 141. A pena que teDha de ser aumenlada ou 
diminuída dentro de determ:mados limites é a que o Tri
bunal aplicaria se não existisse causa de aumento ou de 
diminuição: 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) ,-: Passa-se, agora, à 
Parágrafo único. Em concurso das causas de apreciação do Requerimento n' 984, de 1994, lido no Expediente, 

aumento ou .de diminuição da pena, â.s mesmas com- · de autoria do nobre Senador Mauricio COIIêa. 
pensar-se-ão. 

A.rt. 142. Quando o agente. mediante niàis de uma 
açãO-ou omissão, praticar duai ori mais infra~ idênti
cas ou não, aplicar-se-ão, cumulatiVamente, as penas em 
que houver inconido. 

Parágrafo único. Quando o agente, mediante 
mais de uma ação ou omissão~ priúicar duas ou mais 
infrações da mesma espécie, e pelas condições de 
tempo e lugar, maneira de execução e otitr.is seme
lhantes, deverem as infrações sub~entes ser havi
das como continu8Çáõ 'àà- piimefri ser-lhe-á impósta 
a pena de uma s6 das i.nftações. se idênticas. ou a 
mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer 
caso, de um sexto a dois terços. 

A.rt. 143. A ignodncia óu a errada compreensão 
da lei, quando éscusáveis, ou qua.Ddo as êonsequências 
da infração atingirem o próprio agente de forma tio gra
ve que a sanção administ.ra:tiva se torné demecessária. 
poderão, excepci~ente, resultar na não-aplicação de 
pena. 

Art. 144. Os casos omissos senío resolvidos pela 
Resolução do Tnõuna! Marltimo. 

Art. zo Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3~Revogam-s""é-ás disposições em-eolifrãiiO~"'' -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia. 

Passa-se, agora. à apreciação do RequerimentO n°989. de 
·1994. de Urgência, lido no Expediente, para o Substitutivo da 
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado no 114, de 
1994. 

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 ordiná.tia subseqüente, nos 
termos do art. 345. II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa-se, agora, à 
apreciação do Requerimento n'988, de 1994, de Urgência, lido no 
Expediente, para o Substitutivo da Câmaxa ao Projeto de Lei do 
Senadon' 179,de 1990. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

Solicito ao oobre Senador Ronan Tito parecer da Comissão 
de Relações Exteric.-es e Defesa Nacional a zespeito desse requeri
mento. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para emitir parecer.) 
- Sr. Presidente, o doonnento, com fulcro no art. 40, § I', a, do 
Regimento Intemo, requer lioença pam que o Senador Mauricio 
Co:a€8. se ausente dos ttabalhos no periodo de 9 a 14 do mês fluen
te, a fim de aeompanhar, como convidado, o Excelen!lssimo Se
nboc Presidente da Repúbliea em missão no exterior, na Reunião 
de Cúpula das Américas 

O Brasil estará representado no que concerne ao Senado Fe
deral. o Parecer é favomveL 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O parecer é favo
rável. 

Em votação. 
Os Srs. SOillld<ns que o aprovam queiram peunanecer sen-

tados. (Pausa;) -~ 

Aprovado. 

Fica concedida a licença. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Nada mais ha
vendo a tratar, a Presidência vai encernir os tmbalhos, convo
.cando sessão extraordinária a realizar-se_às 20h54min, com a 

~ seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l

REQUERIMENTO N' 852,DE 1994 

'votação, em turno único, do Requerimento n' 852, de 1994, 
do Senador Magno Bacelar. solicitando, nos termos regimentais a 
transcrição. nos Anais do Senado Fedetal, do artigo ''Prova incon
teste11, publicado no Jomal do Comércio, edição de 14 de novem
bro de 1994. 

-2-
REQUERIMENTO N' 853, DE 1994 

Votação, em tumo único, dO Requerimento n• 853; di 1994, 
-do Senador Francisco Rollemberg. solicitando, nos texmos regi
memais, a transcrição, nos Anais do _Senado Fedeial, do artigo 
''Justiça a um lutador", de autoria do Senador Josaphat Marinho, 
publicado no Correio Braziliense,edição de 20 de novembro de 
1994. 

~O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Está encenada a 
sessão. 

(úvanki-se a sessão às 20h52min.) 
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Ata da 189a Sessão, em 8 de. dezembro de 19..94 

- 4": Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 20 HORAS E 54 MINUTOS, ACHAM:SE PRESENTES 
OSSRS.SENADORES: . 

Aifooso Camargo - Albano Fr.mco - Alexandre Costa -
Alfredo Campos - Aluízio Bezena- Antomo Mariz- Aureo Mel
lo - Carlos Palroe!nio - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho -
Coutinho J<JQ!e - Din:eu Carneiro - Epitácio Cafeteira - Esperi
dião Amin ~ Flaviano Melo - Fnmcisco Rollemberg - Gilberto 
Miranda- Guilhem!e Palmeira- Hugo Napoleão- Humberto Lu
cena- Jrapuan COsta Júnior- Jacques Silva - Jarbas Passarinho
João Calmon- João Fiança - João Rocha -Joaquim Beato - Jo
naS Pinheiro - J~ce Tristão -.José Eduardo-. José Fogaça -
José Ricba - José Sarney - Júlio Campc·, - Júnia Marise - Ju. 
tahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Ma.nsUe-

. · to de Lavor- Márcio Lacerda- Marco Maciel- Marluce Pinto 
- Mauricio COrrêa - Mauro Benevides - Mei:ra. Fil:Qo - M:qises 
A brio- Nabor Júnior- Nelson Cameiro - Ney Maranhão- Oda· 
cir Soares- Pedro Simon- Rachid Saladanha Derzi - Reginaldo 
Duarte- Ronaldo Ar.lgão- Ronan Tito- Ruy Bacelar- Valmir 
Cameplo- Wilson Martins, 

O SR. PRESIDENTE (Naboc Júnior)- A liSta de presença 
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a se:;são. 

Sob a proteção de Deus, inicialnos nossos trabalhos. 
Sobre a nlesa, requerimentos qUe Serão lidos pelo Sr. 1 o Sew 

c:retárlo. . 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 990, DE 1994 

Senhor Presidente. 
~~ ... Requeremos urgência. nos termos do arL 336, alínea b, do 

Regimento Intemo. para a Mensagemn° 309~ de 1994 (Mensagem 
n• 890, de 1994. na origem), do Sr. Presidente da República, soli
citando seja antorizada a contratação de operação de crédito exter
nq. no valor equivalente a até US$140,000.000.00 (cento. e qua· 
renta milhões de d6Iares norte-americanos), de principal. entre o 
Estado do Ceazá e o Bacno Intemacional para Reconstrução De
senvolvime~to- BIR.D, destinada ao Proj~o de Desenvolvimento 
mbano e Gestão dos Recursos Hídricos do ~ de conformida
de com a inclusa Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado da Fazenda. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994.- Maurício Cor
rea- Odacir Soares- Moysés Abrão -Mauro Benevides. 

REQUERIMENTO N' 991, DE 1994 

Requeremos urgêncía, nos termos do art. 336, b, do Regi
mento Intemo, para o Projeto de Lei da Câmara D0 122, de 1994, 

(;n" 4.714'94, na CaSa de origem), que altera a redação dQ parágra
fo únie<:) do.art. 60. da Lei n• 8. 713, de 30 de seteml:n"o 1e 1993. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994 •. - Nelson Car
neiro - Mário Covas- José Fogaça - Magno Bacelar - Marco 
Maciei.O SR. PRESIDENTE (Nabor Júuior) - Esses requeri· 
mentes serão ·votados após a Ordem do Dia, na forma do disposto 

- no art. 340, II~ do Regimento Intemo. 
Sobre a mesa,. comunicações que Serão lidas pelo Sr. 1° Se

cretário· 
_ SãO lidas as seguintes .. 

Em 8 de dezembro de i 994 

Senhor Presidente, 
TenhO a honra c;ie comunicar a Vossa Excelência que, 

nos tennos-dos art$. 55, m: da Constituição e 39, a, ·ao Reit: 
mep.to Infemo, ine- aUseD.tarei dos trabalhos da Casa, a flm de , 
no desemj>enho de missão com que distirigui o Senado. partici
par, na qualidade de Observador Parlamentar, da Delegação do 
Brasil à XLIX Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas. 
n? pénodo de '3 de dezembro a 21 de dezembro do 9orrente 
ano. 

. Atencios~ .saudações.- Senador Lavoisier Maia. 

·- NQs termos do art. 39, allnea a, c/c o seu parágrafo único. 
do Regimento Interno, comunico que no periodo de 09 a _14 do 
mês fluente estarei ausente do País. acompanhado o Excelentíssi~ 
mo Senhor Presidete da Rep:íblica em missão ao Exterior (Reu~ 
nião de Olpula das Américas). 

· _ Sala das Sessões, 8 de dezexnhro.de 1994. - Senador Mau
rício Corrêa 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Os expedientes li· 
dos vão à publicação. 

Pãssa-seà 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 85_2. de 1994, 
do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termos regimentais, a 
transcriÇão nos Anais do Senado Federal do artigo "Prova incon
teste", publicado no Jornal do Comércio, edição de 14 de novem
bro de 1994. 

Em votação o 1-equirime:ntO, em tufuO úniCo~ 
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. 

(Pausa.) 

!ada. 

Aprovado. 
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solici-

É a segui!~fe a matéria cuja iransàifãõ é sOlici
tada:· 
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Recife, 14 de novembro de 1994, segunda-feira· 

__ Jornal do Com.m.erd.o 

PROVA INCONTESTE 

A exacerbação das paixões durante as campanhas eleito
rais não é privilégio brasilejro, já que os desafios, a troca de de
saforos e as agteSsões fiscais que ocoirein em algunS países são 
de intensas e graves extremirlades, mais das vezes, acompanha
das por trágicos desfechos. No desenrolar de nossa mais recen
te disputa pela presidência da República e demais cargos majo
ritários, houve exemplos lamentáveis de ataques à dignidade 
humana, quando a reinaçãO de ba,_ixos 1nstintos_l~vou certo nú
mero de pessoas a descerein ao- chulO, à cahlnii e-ao nefando, 
numa escala deplorável. 

As arusações partidas de mentes doentias parecem portar, 
também, o mesmo teor de desvario dos que as engedram, indican
do corresponder e invariavelmente a detemúnadas patologias psí
quicas de seus autores. Tão graves são os desvios de petsóilalida
des, o mergulho na vileza, a falência moral dos que se valem da 

· mentira. da calúnia e suspicácias torpes para tentar atingir reputa
ções. agredir personalidades e denegrir ttadições. Mesmo que além 

. de não apresentarem provas, ainda por cima não reúnam creden
ciais,- razõeS--Ou credibilidade para que as acusações merecessem 
'guarida. 

Mais do que lamentavelmente, entanto, essas manifesta~ 
ções abemmtes lograram alcançar livre e amplo trânsito nos 
mais tradicionais órgãos âe divulgação. ainda que lideranças as 
mais ilibadas e autoridades comprovadamente insuspeitas desa
credítassem e condenassem tais aberrações e, conseqfientemen
te, os seus autores. 
1 • - As insistentes den~cias e a exuberante divulgação que acu
savam senador pemambucano Marco Maciel de ser beneficiário de· 
depósitos feitOs em nconta fantasma" manipuladas por PaW.o César 
Farias, durante as eleições de 1990, estão nesse caso. E a informa
ção estapafurdia de que o senador, então candidato ã reeleição na
quele ano, tivera despesas custeadas ?X recursos transferidos. de 
uma conta aberta por PC em uma agência bancária âesta-Capital, 
for.l feita jUstamente- numa hora decisiva da campaDha qu_e elegeu 
Fernando Henrique Cardoso. E "plantada" com o exclusivo propó
sito' de causar turbulên~_.e prejudicar as candidatura,s da coliga
ção PSDB-PFL-PTB, que terminou sendo vitoriosa nas unias de 
outubro transat.o. 

Agora, certamente que o vice-presidente eleito, senador 
:Marco Maciel deve estar se sentindo compensado dos vexames 

,, provocados não só pela acusação caluniosa em si. mas pelo amplo 
trânsito que ela conseguiu na mídia, não faltando até mesmo o tra
ço sensacionalista. É que o resultado das investigaÇões realizadas 
pelo Banco Central. e à luz do levantamento total de todas as suas 
contas bancárias. destinadas a checar a denúncia referida. compro
Vada, agora, que o COIL&ec;.do homem público pemambucano está 
absolutamente isento de qualquer culpa. Isto é: segundo os docu
mentos oriundos da auditoria e envia~ pelo BC à Polícia Fede
ral. comtata~se, à exaustão, que ''não há, naquela época, nem antes 
ou depois, qualquer depósito feito pelo chamado esquema PC nas 
contas bancãrias do senador pernambucano recém-eleito vice-pre
sidente da República". 

Vale lembrar que no auge das agressões, quando determina
do partido pOlítico encampava insistentemente as ácusã.Ções sem 
prova e alguns órgãos da imprensa as divulgavam ostensivamente, 
o acusado ganhara na Justiça o direito de se defende:r._S6 que a sua 
defesa jamais foi divulgada com o destaque conferido ãS acusaçõ
es. Fe!iZi::"ente, tal critério vem sendo criticado dentro da: pr6piia 

mídia, por meio de uma campanha em favor da ética e do combate 
a qualquer tipo de corporativismo. Essa,. não podemos ter dúvida, 
é a tônica domÍilaD1e nas entidades da classe e na maioria dos pro
fissiotÍais da ComUnicação. Conscientes de que só a verdade, usa
da como matéria-prima.. pode reformar para melhor a sociedade 
humana. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 2 
Votação, em turno único, do Requerimento n° 853. de 

1994, dO Senador Francisco Rollember&. -solícitando, nos ter~ 
mos regimentais, a transCriÇão nos Anais do Senado Federal do 
artigo "Justiça a um Lutador", de autoria do Senador Josapbat 
Marinho, publicado no jornal Correio Braziliense, edição de 
20/11/94. 

Senador Francisco Rollemberg 
Em votação o requ~ento, em tumo único~ 

Os Srs. Senadores que o aprovam queD:am permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja rranscrição é so.lii:iiada: 

JUSTIÇA A UMLUTADÔR 

Josaphat Marinlw 

O recente artigo do senador Nelson Carneiro, sob o título 
"Guilherme-." é o retrato· de um derrotado que merece respeito. 
Ainda vivas as feridas do pleito íngriito,-esquece de si para escre
ver sobre JJ. Seabra, a grande devoção de seu espírito politico. 
"Pouco importa se o revés resultou de tr.úção, de. fraude, de cor
rupção11, como assinalou. Relevante ê que, na hora de justa angús
tia, manteve a recordação do velho amigo e chefe. que foi umas fi~ 
guxas estelares da República, na sua primeira fase. Entre erros e 
acertos, vit6rias e denotas, Seabra guardou o sentimento de gran
deza, que é a marca indelével do homem público. Em testemunho 
dessa qualidade, mais não é preciso relembrar-se do que sua atitu
de edificante, como _governador e chefe de partido, de to~ a ini
ciativ?- da reeleição de Ruy ~arbosa ao Senado, apesar de seu ad
versário. 

Espero que forças cio me-fultem para 1raçar o perfil paria
me"ntãr dõ baiano eminente, em honra de sua vida produtiva e tem~ 
Peswosã· e em homenagem à confiança de seu fiel e espontâneo 
devoto. No momento em que Nelson Carneiro não retoma ao Con~ 
gresso Nacional, é o que lhe posso prometer . A sociedade brasi
leira hão o esque~ mesmo sem mandato. "Se eleição que não se 
ganha é como exílio", segundo acaba de frisar, hã. ostracismo que 
não leva à deslembrança. Seabra, como Otávio Mangabeira, "roi 
exilado, e de nenhum deles o povo esqueceu, em razão dos ser
viços que jã haviam prestado à coletivldade. Destituído de 
mandato, porém presente, o derrotado de agora há de ser lem~ 
brado sempre, pelo que fez ainda pode fazer, graças à retidão 
de seu espírito público. 

_ A família brasileira, sobretudo, há de permanecer atenta 
ao que ele representou na atividade parlamentar. De um lado o 
combatente, defensor de idéias e da liberdade de todos os cida
dãos. Não foi nunca um submisso, antes o bomem inde~ 
pendente. Como representante da Babia, sua terra natal, ou do 
Rio de Janeiro, com que S'e identifJ.Cou, o ·íaeáriO do democrata 
não sofreu eclipse. Não o experimentará, em qualquer campo, 
octogenário lúcido. De outro lado, não foi apenas o pregador de 
liberdades, mas, especialmente, o_ construtor de mais igUaldade 
entre as pessoas, inclusive entre o homem e a mulher. Pode di~ 
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zer-seque, na ação de congressista, depois de 1945, ninguém o su
perou na luta pela supressão de preconceitOs-e iüjustiças sOciais.-~
Não se limitou, como tantos o f32;em, à apresentação de projetes.. 
Assegurou~Ihes a continuidade de seu esforço, para vê-los vitorio
sos. E os viu transformados.emlei~ 

Bateu-se tenazmente pela instituição do divórcio, quando 
o propugnar ameaçava eleição , diante da resistência de muitos, 
sob o influxo do pensamento católico. Pugnou pelo tratamento 
eqüitativo dos filhos, independentemente de sua origem. Deve
se-lhe, em grande parte, a lei que garantiu auxílio económico 
aos filhos havidos fora da sociedade conjugal._ Os direitos da 
concubina resultaram muito de sua visão de justiçá. E o capítu
lo da família. da atual Constituição igualando os fllbos e proi
bindo toda forma de discriminação bem assim admitindo "a 
união estável entre o homem e mulher como entidade familiar", 
é produto predominantemente de sua luta e de seu poder de 
convencimento. 

Mas o lidador de tantas causas justas confessa. nomes
mo artigo referido. que em face de seus "minguadíSsimos reais" 
houve que obter empréstimo de 2o mil dólares. para "saldar de
bitos inadiáveis". certamente da campanha eleitoral. E já foi co
brado. sem que se lhe concedesse "sequer o mês dos agiotas". 
O fato é digpificador de Nelson Carneiro. aihda que-a-exrgên
cia apressada do pagamento o-constranja. Esse fato indíca. tam
bém, à opinião pública. que não cabe generalizar o mau juízo 
sobre os homens públicos. Aí está um que, depois de tantos man
datos e aos 84 anos. não se sente humilhado por sua pobreza. Esse 
baiano merece o apreço da sociedade: por sua inteireza de caráter, 
e pela eficiência parlamentar em favor de maior justiça social. 

Josaphat Marinho é Senador pCio PFL da Bãb.ia. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JUIÚor)- Item 3 
Discussão em turno suplementar do Projeto de Lei do Se

nado n• 72, de 1994, de autoria do Senador Alfredo Campos, 
que acrescenta ·parágrafo ao art. 11 O da Lei n° 8~443. de 
16/07/92- Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União -, e 
altera a redaçãá do inciso IV do mesmo_ artigo. tendo Parecer 
sob n° 272. de 1994. da Comissão Dú:etora,, oferecçndo a reda
ção do vencido. 

Em discussão o pro]!m>; em turno suplementar. (Pausa-) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Sem apresentação de emend.as. o substitutivo é dado como 

aprovado. 
,, ' A matéria vai à Câmara dos Deputados. 

É a seguinte a matéria apiovach 

Redação do vencido, para o turno suplemen
tar, do Projeto de Lei do Senado n• 72, de 1994. 

Altera o art. 110 da Lei n• 8A43, de 16 de julho 
de 1992 - Lei Orgânica do Tnõunal de Contas da 
União. ' 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1• O art- 110 da Lei n• 8-443, de 16 de julho de 1992-
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da Uniãb; alterado o inciso IV 
e acrescido -de parágrafo único. passa a vigorar com a segllinte re
dação: 

"Art- 110 ............... ___ ...... --... -........... -.... -.. --·-·--· 

N - provimento dos cargos em comissão e funR 
ções de confiança por servidores do quadro de pes
soal, exceto quanto aos Gabinetes de Ministro, do 

PrOCutador-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~gi
mentais. 

Parágnfo único- É vedada a nomeação, panl 
cargos em comissão, e a designação, pam funções de 
confiança. de cônjuge, companheiro ou parentes, con
sangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral. até o 
terceiro grau, de MinistrO. Auditor ou Membro do Mi
nistério Públi'éo junto ao Tribunal, em· atividade ou 
aposentados há menos de cinco anos, exceto se admi
tidos no quadro próprio de pessoal mediante concurso 
público.'' 

Art. 2°EstaLeienb:a vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Rfw_ogam-se as disposições em contiário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor JUIÚor)- Esgotada a matéria 
da Ordem do Dia- Passa-se, agora. à apreciação do Requerimento 
n• 990, de 1994, de Uxgância, lido no Expedietlle, para a Mensa
gem n• 309, de 1994. 

Em votação o requerimento. 
Qs Srs. Senadores que o aprovam queriam penn.anecer seo.~ 

tados- (Pausa_) 
Aprovado-
Aprovado o requerimenro. a matéria a que Se refere figurani 

na Ordem do Dia da segunda sessão exiiaoidinãria subseqüente, 
nos teunos do 345, IL do Regimento Intemo_ 

O SR- PRESIDENTE (Nabor Jwrior) .,- Passa-se. agom, à 
apreciação do Requerimelito n• 991. de 1994. de Urgência, lido no 
Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 122, de 1994. 

Em votação o requerimento. 

Os s..._ Senadores que o aprovam queriam pennanecer sen
tados. (Pausa_) 

Aprovado_ 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se retere figunri 
na Ordem do Dia da segunda sessão ex!IaOidinária subseqüeote, 
nostennosdo345.Ií,&R.egm,e,iolniemo- ·· -- · -- · 

O SR- PRESIDENTE (Nabor JUIÚor)- A Presidência con-
voca sessão extraordinária- a- realizar_-se às 20h59mi.tl. com a se
guinte 

-ORDEM DO DIA 

-l-

REQUERIMENTO N' 840, DE 1994 

V oração, em turno único. do Requerimento n° 840. de 1994. 
do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos regimen
tais, a -tnmscrição, nos Anais do Senado Fedeial, do artigo "Fm 
Joaquim do Amor Divino Caneca". de autoria de Oswaldo Uma 
Filho, publicado no Diário de Pernambuoo, edição de 8 de no
vembro de 1994. 

-2-

PROJETO DE LEI riÃ cÂMARA w 238, DE 1993 

DiscuSsão eni fumO únicO. do Projeto de Lei da Câmara n° 
238, de 1993 (n• 6_030190, na Casa de origem), que da a deoomi-
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nação de Rodovia Presidente João Gouiart à Rodovia BR 472. tendo 
Parecer favor.ável,sob n° 152. de 1994. da Comissão de 

Educação-

O SR- PRESIDENTE ( Naboc Junior) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a ussão às 20h58min.) 

Ata da 190a Sessão, em 8 de dezembro de 1994 

4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 
EXTRAORDINÁRIA 

Presidência do Sr. Nabor Júnior 

ÀS 20 HORAS E 59 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES: 

Alfonso Camargo -Albano Franco- Alexandre Costa
Alfredo Campos - Aluízio Beze= - Antooio Mariz- Aureo Mel
lo - Carlos Patrocínio - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho -
Coutinho Jorge - Dili:eu Carneiro - Epilácio Cafeteira - Esperi
dião Amin - Flaviauo Melo - Francisco Rollemberg - Gilberto 
Miranda - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- Irapuan Costa Jl.ÍD.ior- Jacques Silva - Jarbas Passa
rinho- João Calmon- João França- João Rocha- Joaquim 
Beato- Jonas Pinheiro-:- Jônice Tristão:.._ José Eduardo- José 
Fogaça- JOsé Richa- José Samey- Júlio Campos-:- Júnia Ma
rise - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lou
remberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella -
Mansueto de Lavor- Márcio Lacerda-- Marco. Maciel- Marlu
ce Pinto - Mauricio Corrêa- Mauro Benevides :- Meira Filho -
Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson CameiiT, - Ney Mara
nhão- Qdacir Soares - Pedro Simon- Rachid Saldanha Derzi 
- Reginaláo Duarte- Ronaldo A~gão- Ronruj Tito- Ruy Ba
celar- V almir Campe!Q.~_:Wilsoil Martins. 

O SR. PRESIDENTE (Naboc Júnior)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Havendo númem 

_,regimental, declaro aberta a sessãO: 
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Se-
cretário. -

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N' 992, DE 1994 

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Re
gimento Interno, para o Oficio n° Sn4, de 1994, através do 
qual o Banco Central do Brasil solicita autorização para que a 
Prefeitura Municipal de São Paulo, possa emitir Letras Fman
ceiras do Tesouro· do Municipio de São Paulo destinadas a li
quidação de precatórios judiciais pendentes, de responsabilida-

dedaqueleMunicípio. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994. - Mauro Bene
vides - Alfonso Camargo - Odaeir Soares - Maguo Bacelar -
MauP:cio Corrêa. 

REQUERIMENTO N' 993, DE 1994 

Requeremos uq;ência, nos termos do axt. 336. b, do Regi
mento Interno. para o Projeto de Lei da Câmara n° 128, de 1994 
(n' 4.147/93, na Casa de origem), que transforma a Compauhia de 
Pesquisa de Recursos :Minerais - CPRM em empresa pública e dá 
outras providências. 

Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1994. - Mauro Bene
vides- Mauricio Correa- Ney Maranhão- Eduardo SupliCy
Epitácio Cafeteira- João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esses requerimen
.. tos serão votados após a 9rdem 49 Di~ na forma do disposto no 
art. 340, II. do Regimento Interno: - · · 

Passa-se à 

OmJEMDOPIA 

Item 1: 

Votação, em turno único; do Requeriinento n° 840, de 1994, 
do Senador Mansueto de Lavor, solicitando, nos termos regimen
tais. a transcrição, nós Anaís do Senado_ FederaL do artigo ''Frei 
Joaquim do Am.or Divino Caneca". de autoria de Oswaldo Lima 
Filho, publicado no Diário de Pernambuco, edição de 8 de no-
vembro de 1994. - -

Em vOtação o requerimento. erã turno único. 
Os Srs. Senadores que o apro~ queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

Será feita a transcriÇão solicitada. 

É a seguinte a mat_éria cuja transcrição é solici-
rada: 
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OPINIÃO DBRIU Dll PÊÍÍíifMB!JW 

Frei Joaquim do Amor Divino Caneca 
··~ de ~·· o:t>ilw• ".:Miriro " 
ITII"k ~ p:m:lllol'll .. ·al·l 1'1: 
ltEIRA lli\CO~T-' .. 

1'-õo~ ,u;t okle<a 11f"in•~• '!'·''" '"''"' 
vc.t ~''J'"'"':-~<' .:t 1n~•111. 

""A pruptiC~;,., que , • ...,tu" 1r.dl.:t 
lhn!l. qo C">len,J~;~nl 1r todnelkr•r 
IWIUOI C't•mp.an.'ll~. 'nt- U• 

·n~a•pefltll•eirlru._. 
poftp: ~( 

'..::······ 

·-··---··-·· ---~- --·· -· ____ _,_~--.----------..-.···-·- .. -~---; ----
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O SR-I'RESIDENTE (Nabor Junior)- Item 2: O SR- AUREO MELLO - Sr. Presidente, peço a palavra 
Discu:s:sio, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° pela ar:rlem. 

238, de 1993 (n• 6.030/90, na Casa de origem), que dá a denomi- O SR- PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavta 
naçãodeRodoviaPresidenteJoão GçlliartàRodovia BR-472, ttndo a V. Ex' 

Parecer favoníve~ .sob n• 152, de 1994, da Comissão de O SR. AUREO MELLO (PRN- AM. Pela oxdem. Sem 
Educação. -revisão do Orador.)- Sr. Presidente? qu~ me parecer que nomes 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná- ilustres de artistas extJ:aordinários, que mudatam, por assim dizer, 
rias, a fim de recebl!r emendas, nos tennos do art. 235, II, d, do o pr6prio comportamento social do Brnsil, deviam ser consagrn-
Regimento Interno. A proposição, não fOiam ofereci<las emendas. dos, e os seus COIJ>OS depositados em um panteão da Pátria. 

Em discussão o projeto, em tnmo ~nieo. (Pausa.) O Sr. T6m Jcibim, realmente, foi um grnnde divulgador do 
Não havendo quem peça a palavra,~ a discussão. Brasil no exterior, e a sua música se perpetua, através de _andição, . 
Em votação. nos paises do mundo,· sendo ele, portanto, um grande benfeitor do 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- , País. 

lados. (Pausa.) 
Aprovado. 
A matéria vai à Sanção. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 238, DE 1993 
(N" 6.03G'9Q, na Casa de origem) 

Dá a denominação de rodovia Presidente João 
Goulart à rodovia BR-472. 

O Congresso Nacional decreta: 
·Art. 1 o Passa a chamar-se rodovia Presidente João GoUlart. 

aBR472. 
Art. 2° Esta lei entia em vigor na data ae:sUá plblieação. 

SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) ·- Esgotada a matéria 
clã pauta. Passa-se, agorit. à apreciação do Requerimento n• 992, 
de 1994, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S-74. de 
1994. 

Em votação o requérl:mento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. 
Aprovado. . 
Aprovado o reque:riménto, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária 'snbseqüente, nos 
temlos do art. 345, II, do Regimento IntOill.o. · · -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Passa-se, agora, ã 
aprociação do Requerimento n•993, de 1994, de Urgência, lido no 
Expediente, para o ProjelOde Lei da Câmara n• 128, de 1994. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani pexm.anecer sen-

tados. (Pausa.) · · 
, Aprovado. 

'' · Aprovado o requerimento. a matéria a que se referé figurará 
na Ordem do Dia da segunda sessão _ordinária Subseqüente, nos 
termos do art. 245, II, do Regimento Interno. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavrn pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Coneedo a palavra 
a V. Ex• . -

O SR. RONAN TITO (PMDB _, MG. Pela ordem. Sem re
visão do Oiador.)- Sr. Presidente, desejo registrar um voto de pe
sar pelo falecimento do compositor Tom Jobim. 

Tom Jobim, que encanta as multidões com suas composiçõ
es lindas e uma voz maviosa, faleceu hoje, no exterior. 

Tãlvez seja a primeira vez em que faço um registro de óbito 
aqui neste plenário. Eu gostaria que fitasse OOnsigDado nos Anais 
do Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - A Mesa consideia 
as palavras de V. Ex• e se associa às justas homenagens que acaba 
de prestar ao grande compositor brasileiro Tom Jobim._ 

Na Inglateml, eostnmam ser agraciados até eom o título de 
Sir aqueles eompositores exttaoolinários, divulgadores da sua pã• 
tria., COmo o foram os Beatles e outros cantores e grandes sábios 
extraordinários daquela velha albion. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Nada mais haven
do a tr.ltar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
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 teunos 
do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n• 250/93 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Independente Ltda., paia 
exploiar •erviço de mdiodifusão sonOia em freqüência modulada 

- na cidade de Lajeado, Estado do Rio Giande do Su~ tendo 
· Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis-

são di: 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 proposição. 

-2-
PROJETO DEDECRETOIEGISLATIVON"45 DE 1993 

(Incluído em .Ordem.Qa.Dia nos termos 
doart.375, vm, do Regimenlólntemo) 

Votação, em tiuno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n• 253/93, na C1mara dos Deputados), que renova 
o ato Jl concessão outorgada ã Rádio Capinzal Uda., para explornr 
serviçO de r.uiiodifusão sonoro em onda média na Cidade de Ca
pinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à Comís
são de Educação. 

-1° pronunciamento: Relator. Senador Amir !..ando, favorá
vel ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relator. Senador Jonas PiDbeiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 

-3-
"PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia, nos termos 
doart. 375, vm, do Regimentolntemo) 

Votação, em tnmo únieo, do Projeto de Deereto Legislativo 
n• 46, de 1993 (n• 24&'93, na CâirJ.i.ra dos Dep~tados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Fraternidade 
Ltda., para explorar serviço-de radiodifusão sonora em freqüência 
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modulada na Cidade de Anr.ls, Estado de São Paulo, tendo 
Parecer, proferido em Plenário; em substituição ã Comissão 

de Educação: 
- I 0 prommciiinento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, fa-

vorável ao projeto; -
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. 

pela regularidade" doS atos e procedimentos concementes à propo-
sição. - . 

-4-
PROJETO Dll.DECRETO lEGISLATIVO N"48, DE 1990 

(Incluído ém Onlem do Dia, nos termOs 
do art. 375, vm. doRegimentointemo) 

Votação, em ttm10 único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 48, de 1993 (n"264/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o alo que renova a pemússão da JUdio Jomal do BiaSil Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão son01a em freqUência 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: 

- ! 0 pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2' pronunciamento: pela regularidade dos aiOS e prooe-

ciiDJpltos concementes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N"49, DE 1993 

(Incluído em Oidem do Dia nos letmos 
do art. 375, VI1I, do Regimento Intemo) 

Votação, em IUmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273193, na Câmara dos Deputados), que aprova 

·O ato que renova a pemlissão da Rádio Litoral Ltda., para explorar 
serviço de radiodifusão 'sonora em freqüência modulada na Çidade 
de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis
são de Edncação. 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

- 2° proôunàamento: Relator: Senador Ney· Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concementes à_ propo
siçã?. 

--:._6-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluído em Onlem do Dia, nos tetmos 
do art. 375, VI1I, ·do Regimento Intemo) 

"' • Votação, em IUmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
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 Co
nntuicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onÇa média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição'à Comissão de Educação. 

-7-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N° 52, DE !993 

(Incluído em Oidem do Dia, nos letmOS 
do art. 375, VI1I, do Regimento Interno) 

Votação, em IUmo 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 sonata em onda média na 
Cidade da Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em Substitui
ção à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney :M:aranhão; 
-11' pronunciamento: Relator:- SeBa.dor Affonso-Camargo. 

pela regularidade dos atos e procedimentos cq_ncementes à propo
sição. 

-8-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

(Incluído em Or,Pem do Dia nos tennos 
do art. 375, VI1I, do Regimento Jntemo) 

VotaÇãO, em lllmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos Qeputados),.que aprova 
o alO que renova a concessão outorgada à Paquetã Empreendimen
tos Ltda"! par.!. explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na Cidade de Floriano. Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator. Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão Educação. _,_ 

PROJETO DE'DECRETO lEGISLATIVO N" 7, DE 1994 
· (Incluido em Ordem do Dia nos termos 

do art. 375. VI1I, do Regimentolnlemo) 

Votação, em rumo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 7, de 1994 (n° 308193, na Câmara dos Deputados). Cultura de . 
Timbó Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tendo 

Parecer favmáve~ proferido em Plenário, Relalor: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-10-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do I;lia nos tennoS 
do art. 375, VIIL do Regimento Interno) 

Votação, em lllmo 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 T apajós Ltda, 
pan. explorar sexviço- de radiodüusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de Santarém, Estado do Par.i, tendo 

Parecer favoráve~ proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Cameiro~ em substituiçãO à Comissão de Educação. 

-li-
PROJETO DE DECRE"fà'IEGISLA rno N" 10, DE 1994 c 

(Incluído em Oidem do Dia nos tetmos 
doart. 375, VI1I, do Regimento Intemo) 

Votação, em ttlmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 10, dê 1994 (n' 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga peiiD.ÍSsão à Fundação Pe. Utbano Thisen para 
executar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modulada, 
cOm fins exclusívam.ente educativos, na Cidade de Novo Hambur
go, Estado do Rio Grande do Su~ tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em PleDário. em substitui-
ção à Comissão de Educação. . 

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

.... zo pronunciamento: Relator: Senaêior Meira Filho, pela 
regularidade dos aioS e procediroentos concernentes à proposição. 

-12-
PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 11. DE 1994 

(lnchiído em Otdem do Dia nos letmos 
doart.375, VI!I,c· Regimentolntemo) 

Votação, em rumo únic< ; Projeto de Decreto Legislati·,. 
n° 11. de 1994 (n• 265/93, na C....ua dos Deputack ·i, que apro' 
o ato que renova a peittlissão t --~ ã S.A. Rách ... -r-mies M:.. 
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res, para explorar sexviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Cear.l, tendo 

P= favorável, IXOferido em Plenário, Relator. Senador 
Dirceu Cameiro, eni subsEroição à Comissão de Educação.-

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 -

(Incluido em Ordem do Dia nos termos 
doart. 375, Vlll,do Regimento Interno) 

Vota.çao, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 12, de 1994 (n• 319/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à Fundação Cultuial Cruzeiro do Sul 
para executar serviço de radiodifusão sonora em· freqUência modu
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Parecerês favoráveis, proferidos em Plenário, Relator. Sena
dor Meira Fllho. emsubstituiçã.o à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: f3.voníve1 aO projeto; ---
- z• pronunciamento: pela regularidade dos a!Ds e prooe-

dimenlos concementes à proposição. · 

-14-
PROJETO.DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18,DE 1994 

(lncluídó em Ordem do Dia nos termos 
do art. 375, vn. do Regimento Interno) 

Votação, em 1Dmo único, do Projeto de Decreto Legislal.ivo 
n• 18, de 1994 (n•.252f93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Axaguaia Ltda .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora. em onda média na 
Cidade de Araguaia. Estado do Tocantius, tendo 

Parecer favorável, !"'ferido em Plenário, Relato: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição ã Ccmissão de Educação. 

-15-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Incluído em Oxdem do Dia, nos termos _ 
do art-375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em 1Dmo 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 outoigada à 1V Tocantins Ltda .. 
para explotar sexviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na Cidade de AnáJR>Ii<, Estado dé Goms, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de EducaçãO. 

-16-
.• , PROJETo DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em ~egime de mgência, nos termos 
do art. 375, VII. do Regimento Intemo) 

Votação, em tumo único, dÓ Projeto de Decreto Legislativo 
:n• 23, de 1994 (n• 327/93,na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o a1o que renova a concessão outorgada à Rádio Montanhês de 
Botelhos Ltda.. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média na Cidade de Bote lhos, Estado de Minas Gentis, tendo 
P~ favorável, proferido em:Pienãrlo, Relator: Senador 

Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos tenno.s 
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Vot;;ção, e"' turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 23, de 1 j94 (n• .'?.8193. na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que renova I' missão ã Fundação de Ensino Superior do 
Vale do Sn.;»Jcaí ~-.• ~executar seiViço de ro:~.diodifusão sonora em 

freqüência modulada. com frils exclusivamente educativos, na ci
dade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 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 

(lncluído em Ordem do Dia, noS ten:Dos 
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova~ Concessão outorgada à Sociedade Rádio 
Vila Real Ltda., para explorar serviço de r.tdiodifusão 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 regulle de urgência, nos termos 
do art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na_ Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socieda
de R.ãdio Emissora Paran.aense S/ A para explorar serviço de ra
diodifusão de som e imagens (televisão), na cidade de Londri
na, Estado_do Paraná. (Dependendo de_ parecer da Comissão de 
Educação.) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE I 993 

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

Discussão. em tumo 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 
explorar serviço de radiodifusão, sonora em freqüência modulada 
na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (Dependendo de 
parecer da Ccnili;são de Educação.) 

-21- . 
PROJETO DE DECRETO LEGELA TIVO N"8. DE 1994 
- (Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Discussão, em turno único, do Projeto_ de Decreto Legis
Iativó 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 freqüêncía modulada na cidade de-Paulo Afonso, Es
tado da Bahia. (Dependendo de parecer da· Comissão de Edu. 
cação.) 

-22-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

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

Discussão, em tuinó único. do Projeto de Decrete;> Legis
lativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que-- aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede 
Nova Terra de Radiodifusão--Ltda .. atualmente denominada 
Red_e Fênix de ComunJcação Ltda .• para explorar seiViço de ra
diodifusão sonora em freqüênCia modulada na cidade de São 
José dos Pinhais, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) _ 
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-23-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON"2l;Dn994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos: termos 
do art- 375, vm. do ~gimerit<)Intemo) 

Discussão, em turno Unioo; do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a pemlissão da FM Rádio Independente 
de Arcovetde Uda,. paxa explorar serviço de I3diodifusão sooara · 
em freqiiência modnlada na cidade de Arcovetde, Estado de Per
nambuco. (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, VIíi. parágrafoUnico, do Regimento llllemo) 

Discussão, em turno Unico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n~ 26, de 1994 (n• 344/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à Rádio Campos Dourados 
FM Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 90D.Oia em fre. 
qüência modnlada na cidade de Medianeira, Estado do Par.má. 
(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, vm, do Regimento Inwmo) 

Discussão. em tumo únicO, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que ootoiga permissão à· Rádio Sen-a Negra FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonota em freqUência 
modulada na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (De
pendendo de parecer da Comissão de Educação.) 

-26-
PROJETO DE DECRETO L.PGJSLA TIVO N" 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 336, b, do Regimento Inwmo 

Votação, em mmo único; do Projeto de Decreto Legislativo 
D.0 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmata dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográftee,& Língua Portuguesa. assinado em 
Lisboa, eni 16 de dezembro de 1990, wndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Josapbat Marinho, em substituição à Comissão de Relações Exte
riores e Defesa Nacional. 

oollas providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.) -- · ·· · 

-29~-

PROJETO DE LEI 00 SENADO N" 112, DE 1993 
(Em regime de urgência, nos tennos 

do art. 336, b, do Regimento Interno) 

DiscUssão, em tumo único, do Projeto de Lei do Senado D0 

112. de 1993, de antoria do SenadOr César Dias, que al!Jlra o art-
19 da Lei n• 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo paill de
maxcação das tems indígenas, e dá ootras providências. (Depend
endo de parecer da Comissão de Constituição, Jnstiça e Cidadania.) 

-341-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N- 122, DE 1993 -

(Em regime de urgência nos teanos 
do art. 336, c, do Regimento in!Jlmo) 

(franiitando em conjunto com o 
Projeto de Resolução n• 94, de 1994) 

Discussão, em tumo único~ do Projeto de Resolução n° 122,_ 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

-31-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 94, DE 1994 

(Em regime de urgência nos termos 
do art. 336. c, do Regimento in!Jlmo) 

(Tramitando em: conjunto com o_ 
Projeto de Resolução n• 122. de 1993) 

DisCUssão;·em tumo único; do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autoria do SenadorCootinhoJorge. que alwrao Regi
mento Interno do Senado Fedé!al. t.ransfoiiDando a Comissão de 
Educação-em ComissãO de 'Educação, Ciência e Tecnologia. (De~ 
pendendo de pareeeres das Comissões de Constituição, Justiça e 

_Cidadania e Diretora.) 

-32--
0FÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em-regime de urgênCia, nos termos 
do art- 336, b, do Regimemo in!Jlmo) 

Oficio n° Sl72. de 1994, ao Senhor Presidente do Banco 
Centia!, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de LetJ:as 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFfP. destina

- -27-
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 117, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nOS-terinos 

- - das à-liquidação de precatórios judicíaiS. -(Dependendo de parecer 
da Coniiss-ão de Assuntos Econômicos.) 

do art. 336, b, do Regimento ln temo) 

Discussão. em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n° 
117, de 1994 (n• 4.151193, na Casa de origem), que a!teta disposi
tivos da Lei n• 227, ·de 28 de fevereiro de 1967. (Dependendo de 
pareceres das Comissões de Assuntos Sociais e Serviços de In
fra-Estrutura) 

-28-
PROJEfO DE LEJ DA CÂMARA N" 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nóS tciniõs 
do art. 336, b, do Regimento ln temo) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

136, de 1994 (n• 4.801194, na Casa d<Oiigem); que cria e transfor
ma, no quadro permanente de pessoal da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6• Região. os cargos que rilei::i.CiOna e~-

-33-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA W 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172, I, do Regimento inlerno) 

DiSCussão, ·em turno úti.ico. do" ProjetO de Lei da Câmara 
n• 151, de 1992 (n• !.002, na Casa de origem), que dispõe so
bre a extinção da contribuição sindical a que se referem os arts. 
578 a 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras 
providências, _tendo_ - --- -- -------

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto, coril emendas noS 1 e 2. que apresen
ta, em substituiçãO a Comissão -de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Pie~ 
nário~) 
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-34-
PROJETO DE LEI DO SENADO W 232, DE 1991 
· (Incluído em Ordem do Dia noS U:rmos 

do art. 254, parágrafo único, do 
Regimento Jntemo) 

Disalssão, em brmo único, do Projeto de Lei do Senado n• 
232. de 1991, de ~utoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za O Poder Exea1tivo a defiDír as teiraS indispensáveis à preserva
çio ambiental, integru>tes dos bens da União e dos Estados, na 
fOIDIIl do art. 23, VI e Vll. combiDado com o art. 24, VI, da Colls
tiluiçio Federal. tendo 

Porecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Rc!>an TIIO, em sub.titnição à Comissão de Assuntos Sociais. 

-35-
PROniTO DE LEI DO SENADO 

N" 11, DE 1994- COMPLEMENfAR 

Discussão. em tum.o único, do Projeto de Lei do Senado n° 
11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Mareo MacieL 
que diJpile Sobre fontes de reéursos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, e dá ouuas providências, tendo 

Porecer sob n• 'JZl, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto cOm emen

das 1 e 2-CAE, que apresenta. 

-36-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-35, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos -teonos 
do art. 172. L do Regimento lntemo) 

N" 3.172, de 1992, na Casa de origem, de iniciativa do Mi· 
nisrério Pllblico da União, que dispõe sobre a criação de Procura
dorias da República em niunicípios do interior, é dá outras provi
d&Jcias. 

·(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

-37-
PROJETO DELE! DO SENADO N-73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art.172. L do Regimento lntemo) 

De autoria do Selt!llor Jutahy Magalhães. que dispõe sobre 
isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de médicos re
sidentes e remuneração de esttldantes em estágio para complemen
tação de estudos univer.;itários. (Dependendo de pa=er da Co--

Federal. (Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
-~o~ais e Assuntos Econôm.icos) 

-39-
MENSAGEM N-314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos tenfios 
do art. 281 do Regimento Interno) 

DiscUsSão, em·ru.mo único, do Parecer n° 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania sobré a Mensagem 
n• 314, de 19g4 (n• 899/94, na origem), de 24 de outubro-do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
delibexação do Senado a escolha do Senhor Valdir Rigbetto, para 
exexcer o cargo de Ministro Togado do Tribunal Superior do Tra-. 
balho. 

-40-
MENSAGEMN"349,DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do an.28! do Regimento Interno) 

DiScussão, em tunio -único, do Parecer D0 236; de 1994. da 
Comissão de Constituição, Justiça e -Cidadania sobre a Mensagem 
n•349, de 1994 (n°99!/94, na origem), de 11 de junho de corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
zação do Senado a escolha do Seribor Edson Rodrigues Chaves 
para exercer o cargo de Conselhelro do Conselho Administrirt.ivo 
de Defesa Económica. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Está encerrada a 
sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 h6min) 

PORTARIA W I, DE 1994 

O Presidente do Senado FederaL no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 126, § s•, do Ato n• 31/87 da Comissão Dirétora 
do Senado, e: 

-Considerando que a empresa UNI - Comércio e Repre
,sentações Ltda, com sede no SCRN Qd. 7!0n 11, Bloco "B", Loja 
·43 Parte, Asa Norte, Brasília-DF...-.imcrita no CGC-MF sob o n° 
02.660.27210001-43, não cumpiiu com suas obrigações decorren
tes da participação no processo licitatório - Co.iivíte no 131192 
(Processo n• 007 .824/92-0), resolve, em conformidade com o art. 
73, incisos ill e IV. do Deereto-Lei n• 2.300, de 21 de novembro . missio de Assuntos Ecooômicos.) 

>,· r• 

-38-
-de 1986, aplicar à referida empresa as seguintes sanções: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 130; DE 1993 
(Inchtído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 172. L do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Mansueto de Lavoi-. que OOD.cede ao_ 
idoso e ao deficiente tisico ou mental. o beneficio da percepção de 
um salári_o míniino mensal, desde qu~ comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua fa
nn1ia, mgulamentando o inciso V do artigo 203 da Constiwição 

- suspendê-la teillJX'I'U'iamente de participar em licitação e 
impedi-la de CODti31ar com o Senado Federal, pelo prazo de dois . 
ãnos a partir desta data; 

- declará-la inidônea. para licitar ou contratar com a admi
nistração FederaL· enquanto perdurarem os motivos deierminantes 
da presente punição 011 até que seja promovida a reabilitação pe
rante o Senado Federal. 

Senado Federal, 8 de dezembro de 1994. - Senador Hum· 
berto Luoena, Presidente. 



- República Federativa do Brasil 

DIÁRIO.·. DO CONGRESSO NACIONAL 
SÁBADO, 10 DE DEZEMBRO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A. 
MEDIDA PRÓVISÓRTÀ N°. 744, DE 04 DE DEZEMBRO DE J 994, 
QUE "DISPÕE·"SOBRE O. NÚMERO DE CARGOS DE" NAFUREZA 
ESPECIAL, DOS _CARGOS DO GRUPO-DIREÇÃO CC 
A§SESSORAME?-.ITO ... SUPERIORES E DAS . FUNÇÕES 
GRATIFICADAS -EXISTENTES NÓS ·ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO -FEDERAL I)IRETA, AUTÁRQUICA E 
FUNDACIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS... . 

CONGRESSISTAS EMENDAS NÚMEROS 

DEPUTADO EDUARDO JORGE ................ 001 E 002. 

-~----- ....,__- --------
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EXPEDIENTE 
Centro Gtáfico do Senado Federal 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL MANOEL Vll.ELA DE MAGALHÃES 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federei 
Diretor Executivo .. 
LUJZ AUGUSTODAPAZJUN.IOR -- --
Diretor Administrativo 
LUJZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
fLORIAN AUGUSTO<XlUilNHO MADRUGA 
Diretor Adjuuto 

ASSINATURAS 

Semestral ------R$ 23.54 

Tiragem: 850 exemplares 

MEDIDA PROVISÓRIA N• 744, deZ de dezembro de 1994. 

EMENDA MODIFICATIV A 

Inclua-se, no artigo 2°, a seguinte expressão: 

· ft ... e n• 741, de 2 de dezembro de 1994.ft 

JUSTIFICAÇÃO 
A Medida Provisória em tela, cuja finalidade é de legalizar os cargos 

criados ilegalmente no Governo Itamar Franco, abundou ao prever os quantitativos: 
além dos legiüs e dos ilegais, incluiu mais 600 ! Mesmo assim, ao editá-la, esqueceu-se 
dos cargos transformados pela MP 741, editada na mesma data. Por isso, é necessário 
incluir na cláusula do artigo ZO, que considera contempladas pela MP .todas as criações e 
tnmsformações de cargos anteriores, a menção à Mi> 741, para que pelo menos .o 
quantitativo dela constante - jí ~iw - comsponda à realidade. 

Sala daS Sessões, :t-/lL/ ~ ~ ~ 

........_----,~._~~"---; 
01:0 WQ~ 
I~ 
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MEDIDA PROVISÓRIA W 744, de 2 de dezembro de 1994. · 

EMENDA ADITIVA 

Inclua-se, onde couber: 

"Art. . No prazo de 90 dias a partir da publicação desta Lei, o Poder 
ExecUtivo enviará ao Congresso proposta de reestruturação de seus cargos 
de confiança e funções de direção, chefia e assessoramento, a fim de 
estabelecer isonomia de retribuições entre estes e os vigentes nos Poderes 
Legislativo e Judiciário. 
Parágrafo único. A proposta de que trata o "caput" considerará a 
necessidade de racionaliiação da estrutura, a redução do quantitativo total 
de cargos de confiança e funções de direção chefia e assessoramento e 
fixará a5 nonnas para o seu provimento, obedecido o disposto no art. 37, V 
da Constituição." 

JUSTIFICAÇÃO 

A estrutura de cargos comissionados do Poder Executivo, hoje, é caótica. Além 
dos milhares de caigós de confiança que se acmnulam pelos órgãos e-·entidades da 
administração federa], os quais ultrapassam a marea de 57.000, se somados às funções 
gratificadas de diferentes espécies. E, se somarmos as Gratificações de Representação e 
Gratificações Temporárias e assemelhadas, chegaremos a mais de 65.000, ou seja, 10% 
do total :lo efetivo federal. 

· Ao mesmo tempo, os cargos de mais alta responsabilidade, encartegados da 
direção superior da Administração, têm retribuições irrisórias, frente ao seus atributos. 
No Poder-Legislativo e Judiciário, os mesmos cargos têm retribuições muito superiores, 
refletindo uma política mais apropriada às mesma situações. _. 

Se, ao longo do tempo, se procura avançar na isonomia entre os cargos efetivos, e 
na atribuição de melhores retribuições a estes cargos, é necessário também pensar na 
estrutura de retribuições dos cargos comissionados. A Lei D0 8.911, recentemente 
aprovada, resumiu-se a regulamentar a incorporação dos "quintos", sem nada acrescenter 
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á racionalização da estrutura dos cargos comissionados e à revisão de suas 
remunerações. 

A presente emenda visa alertar pm-a a necessidad~ desta revisão. necessária para 
que o futuro mandatário da Nação possa ter condições de governabilidade e para que a 
isonomia seja completa. alcançando todo3 os se~ores púbJicos, 

Sala das Sessões.-+/ \2 /\)4_ ...... ~ ~ -=-· / r 'x ..,_--, 
----~. - . ..-v-. , 

'UGP. ~J:>.O.W to<J~ 
/-n / ç:p . . 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W. 747. DE Q2 DE DEZEMBRO DE H94, 
QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Ws 8.829, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 1993, E 8.911, DE .II QE JULHO DE 1994, DISPÕE 
SOBRE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA,- NAS 
AUTARQUIAS E NAS FUNDAÇÕES, E DÁ OUTRAS 
PR,OVIDÊNciAS. 

CONGRESSISTAS EMENDAS NUMEROS 
. 

DEPUTADO ADYLSON MOTTA. ................... : .. ~. 601. 
DEPUTADO ANTONIO FAtEIROS FILHO ......... 005.-
DEPUTADO AUGUSTO FREITAS ....................... 015. 

.SENA-90R AUREO MELLQ ..... : .......... _. .............. 007. ---
c 

DEPUTADO CARLOS A. CAMPISTA. ................. Ol3. ------

DEPUTADO GASTONE RIGHL ........................... O I I. 
DEPUTADO JOÃO PAULO ____ ......... : ................... 002,003,017,018, 

019. 
DEPUTADO JOSÉ LUIZ CLEROT. ....................... 008,009. 
DEPUTADO LUIZ SALOMÃO .............................. OI2. 
T)EPUTADO MAGNO BACÉLAR ......................... 006. 

1ui:PUTADO OOACIR KLEIN ............ c •••••••.•.•.••••••.• 004 . 
• ~ DEPUT AD.O PAULO ROCHA ...................... ~ ....... OI6,020. - -

DEPUTADO V ADÃO GOMES ........................ : ..... 014. 
DEPUTADO WILSON CAMPOS .............. : ........... 010. 
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EMENDA À MEDIDA PROVlSÓRIA N" 747, DE 02 DE DEZEMBRO DE 1994. , 

Modifique-se o Art. 7" da MP 747, de 02 de dezembro de 1994, 

ciancJo.lhe a Séguinte redação: 

ArL "? A Retnbuição Adicional Variável- RA V e o "pro labore" 

instituídos pela Lei n° 7.711, de 22 de dezembro de 1988, devidos aos servidores das 

Carreiras Auditoria do Tesouro Nacional e Procuradoria da Fazenda Nacional, 

respeetiwmente, bem como • Gratificação de Estimulo à Fiscalização e à Arrecadação 

• GEF A, devida aos Procuradores do Instituto Nacional do Seguro Sociai·INSS, FISC3is 
de Contribuições Previdenciárias e F"ISC8is do Trabalho, de que tratam a Lei 7.787, de 

o2 de ju!Jio de 1989 e o Art. 1° da Lei 8.538, de 21 de dezembro de 1992, observarão, 

exclusivamente, os limites de vencimentos previstos no art. ZO da Lei 8.852, de 04 de 

fevereiro de 1994. 

JUSTIFICATIVA 

RA V, "PRO LABORE" E GEF A, gratificações fundadas na 

produtividade. sempre mereceram i~ntico tratamento legal, inclusive, obviamente, 

quanto ao limite de seu pagamento. 

A Lei 8.4TI, c1e·29 de outubro de 1992, estabelece um mesmo teta 
para as tres, qual seja o somatório do soldo do Almirante de Esquadra. 

A prevalecer a modificação introduzida pela presente MP, 

Auditores do Tesouro Nacional e Procuradores da Fazenda Nacional terão as suas 
respectiva$ gratificações (RA V e "Pro labore") limitadas a 90" da remuneração do 

Ministro de Estado, permanecendo os aludidos Fiscai! e Procuradores do INSS 

esdruxulamente vinculados ao Almirante de Esquadra.-

Quando da edição da Lei CompJementar n° 73,. de 10 de fevereiro 
de 1993, o Cõngresso-Naciçmal aprovou a proibição do recebimento do "PRO 
lABORE" por parte dos Procuradores da Fazenda Nacional. o que foi vetado pelo 

Presidente da República sob o fundamento da isonoinia dos mesmos com os 

Procuradores Autárquicos do INSS, a par de que ambas gratificações estimulam a 

-produtividade e a arrecada.ção. 

-Impõe~~ pois, a modificação do presente dispositivo, por seu 

caráter discriminatório e, por conseguinte, atentatório ao princfpio constitucional da 
isonomia. 

Sala das Sessões. em de dezembro de 1994. 

Sábado 10 8:571 
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\!EDIDA PROVISÓRIA :-;• 747. deZ de dezembro de !9'14. 

EME1'DA :\IODIFIC'..A"nVA 

Dê-se ao "caput'" do an. 4" a seguinte rcdaçio: 

~.\lt. ..J.". Os empregos ocupados por servidores que tiveram seu vínculo 
emprc:gaácio legalmeore reconhecido pela União Federal SC1io incluídos cm 
c1uadro especial. aplicando-se. no ~te à.· rcmuner:tÇio, os valores· 
atribuídos aos scn-idorcs incluídos _n~_ Plano de Classíticaçio de Carzos 
inuituído pia Lei n'" 5.645. de 10 de dezembro.• 

U !STIFlCAÇÃO 

A redaç:lo original do artigo .r' é ambigua: i medida que se refere ao 
rcconheeimento de vinculo Cilipl :: tf..Hl, ou seja. rdaçio de emptegu. derclminl a 
inclusão dos servidores no Plano de Cargos da Lei n" 5.645. Ora. são regimes distintos -
um. o de cniprcgo: outro. o de cargo. Cada um com suas limitações c vama&enS: No c:ao 
do 'regime de cargos, somc.Otc se permite o _:acesso a cargOs - por dcfiniçlo efetivos -
mediana: concu:no público, sendo inercn~ zo ~ a CstZbilidadc.. a aposcrnadoria 
in~gr:al. etc. ~o regime de cÕ1:prcgo. c:Jação juridica é diferente. Havendo a lei ou a 
sentença judicial reconhecido vínc~ • , é no regime de emprqo que deve 
ser enquadrado o !õervidor. o que '" de um quadro especial. garantindc:M:c. no 
entantO. as mesmas remune fi cargos de atribuições correlatas. 

ç.u "}<).~ >€'~Cis, '1/1 w 
9tlt#.rii4. 

\fEDrll\ PROHSOR(.-\ ~n 747. de 2.. de dc7.embro de 1 1~4 . 

E\IE:"DA \IODIFICATI\,\ 

J)ê-se ao :J.rt. 6" a. seguinte rcdaç:io: 

• \rc. tl", Os :;er ... idores originários de empresa públic.."a ou sociedade de 
economia mista. benetici<~dos pela Lei 0° 8,878. de I t e maio de 1994. 
quando incluídos nos quadros de pessoal da Administração Pública F cdcral 
di~ aucirquic:t c fundacionaL :>erào incluídos em quadro especial. 
aphcando-sc. no tocante à rernuru:ração. os valores atribuídos aos servidores 
incluídos no Plano de Cfassificação de Cargos instituid!) pia Lei n° 5.ó45. de 
tO de dezembro. 
P.:mí.l!:r.:it'o t'mico. Aos scn.-idores de que trata _c:sce arti~ aplica-se 0 disposro 
nos parágrafos 4° c 5" desta Lei.· · 

Dezembro de 1994 

_......_...__ .. __ ............_. -·-·--·----...-.• - .. --~-
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11 1STIF!CAÇÃO. 

A redaçio original do artigo ó 0 tem como efeito permitir a mudança da 
natui'C'Z3 do ,!Ínculo o:::nue o servidor ::misriado e ::t Administmção. Sendo o vinculo 
~tri~inalmcntc de natureza ctrJpregatícia. ou seja. refaçã.o de t.'fllp~o. não pode " 
~cr'\·ídor ser incluído no Plano de CIU'gOS da Lei n'" 5.645. Ora. são rcJtimes distintos - um. 
() de emprego: outro. o de cargo. Cada um com suas limitaçôcs e .... anmgc:ns. :'\;o caso do 
regime de car~ somente se permite o acesso a cargos - por dctiniç-.i.o efetivos - mediante 
conclll"30 público. sendo inerente ao cargo a estabilidade. a aposentadoria inte~rat etc. 
'"') re~imé cf:e emprego. a relaçãq juridica e diferente. Havendo a lei permitido pela anistia 
a recqn.stiçWçio .do ,\'inculo. ·o. ê no· regime de emprego que deve <>er 
cnq~dÇ':[do o,SCf\.·idor. o que exi.e;e a cr~o de· um quadro especial. ~rantindo-se. no 
~:nta-nw .. as l'!lcsm~s· rcmuncraç~·f a is p3l O'S car~os de ambuiç6(,.-s correi:J.[as.. 

'Jit~ >t.s ~~s, ':!;)12/1 

&::~. -..,t;<> ?11.1)"" 
?IJ~. 

Alter3.dispcisitivos das Leis nqs 8 8!9. ~e 2~ 
de dezembro· iiC: 1993. 'e 8.911. de' II de julho de 
1994. dispõe .sobre enquadrame1no de servidores na 
Administração Pública Federal direta. nas aurãrquias e 
nas fundaçõe~·e·dã oulfas providencias. 

EMENDA ADITIVA 

Acrescente-se. no projeto de lei de conversão. o seguinte S 2" ao art. 

6° da Medida Provisoria. transtbfll'!al'ldo-se em__! o o at~l paragratO Unico 

§ ~ Os empregados de empresas publicas e de ::;ociedades de 
economia mista liquidadas. por força do Decreto n" 99 2~6. de '2.7 d.e: 
abril de 1-990. que tenham tido seus viqculas t.-mpregaticios 
transferidos para outras empresas publicas e sociedades de çeonomía 
mista sob controle acionario da União serão inch . .ndos nos quadros de 
pêssoal do órgão ou entidade ao::; quais venham prestando serviços. 
aplicando-se-lhes. para efeito de enquadramento. o que determinam o 
(.'apllleosarts..4°C5°" -· ~ 

.IUSTIFICACAO 

() govefno ltamar franco. ao sanci()nar a Lei n~ 8 878. de \I de ma.Jo 

de 19'>4. pretendeu remediar os etêitos da maior das arbitranedades perpe1radas na ges1ão 

·----.-----~ 

Sãbado !O 8573 
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Collor. Jevnlvcndo ao ~erviç:o publico um Ct'ntrngente ~.:om grande tOlha de :.~•"VIÇOS 

prestados a ~.açào c att:t.ados por um processo qua:.;e tlrãnico de denussões Entretanto. c:m 

que pesem as boas mtenções do legislador. perSlstem. em ti.Jnçáo das drcunstãncras em que 

ocorreu o mencionado tà.lo. algumas siruaç:óes esdru.-.:ulas. uma das quais se preter.de corrtg1r 

arraves da presente emenda. 

Cum etCíto. nem todos ,,s m.iusUÇ<Idos pela retOrma admrnisrrativa 

tOram ~b1tamenre k-vados ao de::.emprego. C o mo eram mdispenszseis ao cumpnmt:f'léO de 

auvidades cstratc~icas da l:nião. al~uns prolissionars permaneceram prestando .:-.çrvrço cm 

:-.nuaçàu que hoje lhes e indesculpavelmentc: dcstâ.mravel 

A arividade portuiria e. talvez. a mais ilúsuativa de taJ distorção 

Ex.tinta a Ponobras. variOs de_ seus quadros tbram manzidos. are para evitar um colapso total 

no setor. Com o fim de dar amparo à situação. adorou-se providência de mérito 

extremamente discutiVel. determinando-se que o contingente preservado tivesse :-teus 

contrai~~ _de ~rabalho transtt:ridq_s para as companhiàs ponuarias: t<?das· .Mlb contmle da 

União Entretanto. a remoção aconteceu cm càrater meramente tbrmal. permaneCendo a 

aludida força de trabalho a se":1ço de unidades do serviço publico Jê:deral. Como resultado. 

esse pessoal consta. hoje. de tOlhas de pagamento de companhias as quais nunca prestaram 

qualquer tipo de serviço, ao mesmo rempo em que nãO oneram em um Unico centavo orgãos 

e entidades para os quais seu serviço se reveste de grãnde utilidade 

Por tOrça da lei de anistia. os empregados da Ponobras e de outras 

empresas liquidadas em situação semelhante. podem. com toda justiça. pleitear o regresso a 

·seus locais de trabalho. No caso da amiga holdmK ponuària. serão. quando aceitos seus 

requerimentos. alocados as unidades para as quais tOram desJocados seus anti~'OS colegas. 

Com uma-diferença signiticativa. ao Contrario dos anistiados. os empregad<;>s "sobreviventes" 

não terão sua situação regularizada. E cenQ\Jue a conunuidade de seus empreg!J!tl'.là-6 lhes dã. ---· - . 
maiores direitos do que os concedidos aos que tiveram sua relação -de trabalho interrompida. 

nada justifica. contudo. qu~ se outorgue a um ,grupo beneticios maiores do que os que são 

garantidos ao outro 

Para corrigir essa lnegâvel distorção. inevitavelmente resultante da 

aprovação do texto originaJ. pedimos aos nobres Pares a aprovação da nossa oponuna 

emenda. 

Sala da ComisSão. em de de 199 

Deputado OOAC!R KLEIN 

Dezembro de 1994 
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EMENDA MODIFICA TIV A 
MEDIDA PROVISÓRIA 747/94 I! 

·O art. 7". da MP ne 74 7194, passa a ter a seguinte redação: 

•· Art. 7('- As parcelas de que tratam o art. 1°, da Lei 
n" 8.477. de 29 de outubro de 1992 e-o art. lo-, da Lei 
n" 8.538 .. de 21 de dezembro de 1992. passam a 
obedecer. exclusivamente. os Iinlites de vencimentos 
previstos no art. 2° da Lei n" -8.852; de 4 de fevereiro 
âe 1994.'' 

JUSTIFICATIVA 

. As gratificações denominadas RA V (Retribuição Adicional Variável). 

I 

GEFA fGratiricaçJ:o de Estitriulo à Fiscalização e Arrecadação) e o Pr~Labon tinham 
como teto máximo mensal de pagamento o limite da •"maior remUlle13Ção paga a 
ser\'idores··. na forma estabelecida no Art. 13 da Lei·Delegada n" 13/92. rio- Art. -12 -da Lei 

1

. 
n" 8.460/92. amOOs com a redação dada pela Lei n" 8.4n. de 29 de outubro de 1992. 

As rereridas gratificações. como suas de.nonllD.ãÇões indicam. atingiam todos 
os serW4ores que atuavam nas ãreas de fiscalização e arrecadação dos tributos" federais e ___ t 
das contribuições sociais. tanto nas atividades fiscais quanto ~~~f~DSÇ)ria~4i_ca. _ 

Tal isonomia e equiparação. atê então existente. é agora negada pelo Art. r 
da MP n° 747/94. que desvincula duas daquc;las vantagens. aRA V (devida aos auditores do ! 
Tesouro Nacio.:Qal) e o Pró-Labor~ (devido aos Procuradores do Tesouro ~ac .. ional). do teto 1· 
máximo da Lei n" 8.477/9:. passando a ficar suje1ta ao no'Vo teto de 90% (noventa por 
cento) da remuneração de Ministro de Estado por força do Art. 2" da Lei n" 8.852/94. , 

Não ~ possh:el buscar a isonomia remuneratória das carreiras criando 
distinções e discrimiriaçóes. como prevê a MP no 747/94. Para manter a mesma eqüidade 
e isonomia enu:e as gratificações referidas e proposta a presente emenda ao Art. r da MP 
n" 747/Q4. evítàndó. asSim~ acrescentar novas injustiças~ jã existentes no servi_ço público. · 

r,-,
! 

---·· --···· ~----·" .. ____ ---

Sábado 10 8575 



8576 Sábado 10 DIÁIUO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

_____ .;_", --

MODIFIQUE-SE o Art. "r da MP 747, de 02 de dezembro de 1994, 
dando-lhe a seguinte redação: 

"Art. 7" - A Retribuição Adicional Variâvel - RAV e o "pro labore" 
instituídos pela Lei 7.7II, de 22 de dezembro de 1988, devidos aos Servidores das 
Carreiras Auditoria do Tesouro Nacion,al e Procuradoria da ~azenda Nacional. 
respectivamente. bem como a Gratificação de ~srimulo â Fiscalização e à Arrecadação -
GEFA, devida aos Procuradores do Instituto Nacional do SegtiTo Social- JNSS, Fiscais 
de ContribuiÇões Previdenciárias e Fiscais doTrabalho. de que tratam a Lei 7, 787, de 02 
de julho de 1989 e o Art yo da Lei·S.SJS. de 21 de dezembro de 1992, observarão. 
exclusivamente. os limites de vencimentos previstos no an. 2, da Lei 8.852. de 04 de 
fevereiro de 1994. 

JUSTIFICAT.IVA 

RA V. "PRO LAaORE" e GEF A. gratificações fundadas na 
produtividade, sempre meTeceram idêntico tratamento legãl. inClusive. obvia~nte, 
quanto ao limite de seu pagamento. 

A Lei 8.477. de 29 de outubro de 1992. estabelece um mesmo teta para 
as três, qual seja o somatório do soldo do Almirante de Esquadra. 

A prevalecer a modificação introduzida pela presente MP. Auditorés do 
Tesouro Nacional e Procuradores da Fazenda Nacional ter.lo as· suas respectivas 
gratifiCações (RAV e "Pro labore") limitadas a 900/o da remuneraÇão do.-Mif:Hstro de 
Estado. permanecendo os aludidos Fiscais e Procuradores do INSS esdrUxUiamente 
vinculados ao Almirante de Esquadra. 

Quando da edição da Lei Complementar n° 73. de 1 O de fevereiro de 
1993, o Congresso Nacional aprovou a proibiçãO do reçetimento do "PRO LABORE" 
por parte dos procuradores da Fazenda Nacipnal, o que foi vetado pelo Presidente da 
República, sob o fundamento da isononiia dos mesmos com os ProcuradoreS 
Autãrquicos do IN:SS. a , ar de que ambas gratificações, estimulam a produtividade e a 
~dação. ' 

lmpôe..se. pois, a modificação do presente dispositivo, por seu caráter 
discriminatório. e por conseguinte. atentatório ao principio constitucional da isonomia . 

........ 

·Dezembro de 1994 
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EMENDA MODIFICA TIV A 
MEDIDA PROVISÓRIA 747/94 

·oa ao.an. 7°. da MP n" 747. de <r-.12.94. a seguinte fCdação: 

·· Art. 7"- Nã(l se: !lplic:l o dispo::,"to no art. 1". da Lei no 
8.477. de ~q de outubro de 1992, aos servidores 
abrangidos pela.. <i vantagens previstas no -referido 
dispositivo. obl:dccidos. e_xclusivamente. os limites de 
\'encimentos previstos no art. :o. da Lei n° 8.85:!. de 4 de 
fevereiro de 1 994.'' 

JUSTIFICATIVA 

As gratificações denominadas RAV (Retribuição Adicional Variâveh. GF.FA 
(Gratiticação de Estimulo â Fiscalização e A.rrecadação) e o Pr6-Lobor~ tinham com(~ tdo 
mâximo mensal de pagamento o limite da ''maior remuneração paga a servidores·~- na fOrma 
estabelecida no .tut. 13 da Lei-Delegada 0° 13192.. no Art. 1~ da Lei 0° 8.460!9~. ambas com a 
redação dada pela Lei no 8.417. de 29 de outubro de I'J97. __ 

As referidas gratificações. cQcmo suas denominações indicam. atin1;ialn todos et!'

servidores..q.\le aruavam nas áreas de ftse;alização e arrecadaçâ1.1 dos tributos federais e das 
contribuições soc1ais. tanto•nas atividades fiscais quanto na detimsoria _jurídica. 

Tal isonomia e equiparaçãO. atê então existente. i agora negada pelo An. 7'' Ja 
MP n" 747/94. que des"incula duas daquelas Vantagens. aRA\' (devida aos auditiJres dl, 
Tesouro NaciOnal) e o· Pró-Labon (devido aos Procuradores dtl Tesouro N::t:i.onaJ-1. do tcto 
miximo da Lei n" 8.477i92~ -Passando a ficar sujeita ao novo te;.o de 90% lno\-'COta por cento! 
da remuneração de Ministro de Estado por tOrça do Art. :g da Lei n".8.852/94. 

Não é poSsivet· bu.c:;car a isonomia Temunératória das carrêiras crnmdn 
distinções e discriminações. com() pre'-·e a ,_lP n'' 7.n .. q4_ Para manter a mesma eqüi~Jt!' c
isonomia entre as gratificaçôe$ referida.c; i proposta a pre.c:;ente emenda ao An. 7'' da MP 
n° 747.194. evitando. assim. acrescentar novas inJustiças ás _ia existentes no sef'\iço públiCll, 

-------.,...-,-- ~ ... ··---------- . ____ .._ _____________ _ 

- ----- -

Sllbado 10 !il577 
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EMENDAN" 

- MEDIDA PROVISÓRIA N" 747, del de dezembro de 1994. 

Modifique-se o Art. 7" da MP 747, de 2 de dezembro de 1994, dando-lhe a seguinte 
redaçlo: 

Art. r A Retribuição Adicional Variável • RA V e o "pro labore" instituídos pela 
Lei n• 7.711, de 22 de dezembro de 1988, devidos aos servidores das Carreiras .. 
Auditoria do Tesouro Nacional c ·Procuradoria da Fazenda Nacional, · 
respectivomenle, bem como a Gratificação de Estimulo à Fiscalização e à 
Alrecadaçlo • GEF A, devida aos Procuradores do Instituto Naciooal do Seguro 
Sociai-INSS, Físc:ais de Conttibuições Previdencárias e Fiscais do Trabalho, de que 
trilam a Lei 7.787, de 2 de julho de 1989 e o Art. 1• da Lei 8.538, de 21 de 
dezembro de 1992, observarão, exclusivamente, os limites de vencimentos previstos 
no art. 2. da Lei 8.852, de 4 de fevereiro de 1994. 

JUSTIFICATIVA 

RA V, "PRO LABORE" e GEFA, gratificações fundadas na produtividade, sempre 
mereceram idêntico tratamento legal, inclusive, obviamente, quanto ao limite de .seu 
pilgamento. 
A Lei 8.477. de 29 de outubro de 1992, estabelece um mesmo teto para as trEs, qual 
seja o somatório do soldo do Almirante de Esquadra. 
A prevalecer a modificação introduzida pela presente MP. Auditores do Tesouro 
Nacional e Procuradores da Fazenda Nacional terio as suas respecti~ gra~~ões 

--(RA V e "Pro labore") límítadas a 90".4 da remuneração do Ministro do Estado, 
pennanccendo os aiudidps Fiscais e Procuradores do INSS vinculados ao soldo de 
Almirante de Esquadra. 

·Quando da edição da Lei Complementar n• 73, de 10 de fevereiro de 1993, o 
Consresso Naciooal aprovou a proibição do retebímento do "PRO LABORE" por 
parte dos Procuradores da Fazenda Nacional, o que foi vetado pelo Presidente da 
Repúbliê:a,. sob o fundamento da isonom.ia dos mesmos com os Procuradores 
Autárquicos do INSS, a par de que ambas gratificações, estimulam a produtividade e 
a arrec•d•çlo. 
lmJl!!e-se, pois a modificação do presente dispositivo,por seu caráter discriminatório 
e, pOr conseguinte, atentatório ao priDcípio constitucional da isonomia. 

Dezembro de 1994 
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EMEJ'Io'DA MODIFICA TIV A 
MEDIDA PROVISÓRIA 747/94 

Dá ao art 7°, da MP n• 747. de 02]2.94, a se~te redação: 

" Art. 7' - Não se aplica o disposto no art. 1°, da Lei n° 
8.477, de 29 de outubro de 1992. aos servidores 
abrangidos pelas vantagens previstas no referido 
dispositivo. obedecidos, exclusivamente, os limite~ de 
vencimentos previstos r.o art. 2°, da Lei n° 8.852. de 4 de 
fevereiro de 1994." 

JUSTIFICATIVA 

As gratificações denominadas RA V (Retribuição Adicional Variável), GEF A . 
(Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Anecadação) e o hõ.Labon tinham como teto 
máximo mensal de pagamento o limite da "maior remuneração paga a servidores' ... na forma 
estabelecida no Art. 13 da Lei-Delegada n° 13/92, no Art. 12 da L~in° 8.460/92, ambas com a 
redação dada pela Lei n• 8.477, de 29 de outubro de 1992. 

As referidas gratificações,. como suas denominações indicam, ating!am todO! os 
servidores que atuavam nas áreas de fiscalização e arrecadação dos tributos federais e" dãS 
contribuições sociais, tanto nas atividades fiscais quanto ba defeosoriajurídica. 

Tal isonomia e equiparação, atê então existente, ê agora negada pelo Art. 7" da 
:MP ne 747/94. que desvincula duas daquelas vantagens, a RAV (devida aos auditores: do 
Tesouro Nacional) e o Pr6-Labore (devido aos Procuradotes do Tesouro Nacionalh do teto 
máximo da Lei n° 8.477/9~ passando a flcar sujeita ao novo teto de 90% {noventa porcento) 
da remunetação de Ministro de Estado por furça do AlL 2" da Lei n• 8.852194. · 

Não é pOssível buscar a isonomia remuneratóriá das carreiras criando 
distinções e discriminações. como prevê a MP n° 747/94. Para manter a mesma eqüidade e 
isonomia entre as gratificaWCs referidas é proposta a presente emendã. ao Art "? da MP 
no 747/94. evítando. assim, acrescentar novas injustiças às já existentes no seníço público. 

I 

Sábado 10 8579 
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['7_"f,_i.i7!4J 1'!-U:DlDA PRO-\'lS6~1-A ~Ç' 747. 7c~~-de D[:elRF\0 Dt 1994. 

[. _ DEPUTADO 10LSO.\'_-CA51PôS~~-- --- -~--=-~-=:1 c~;;·~~-

C"';;;~ ry-~·<>-----~~----~--~·- --...,..-'--.,···--
~-----~---------~~------------------I
. 

Dê-se ão ãri-. 79 da ~-Jedida Provisória n9 747, de Z de 
j dezembro de 1994, a seguinte redação: 

I 
! "Art. 79. A Retribuição Adicional 'lariá\-ef RA\' e o "pro 

lahore" instituídos pela Lei n9 i.711, de 22 de dezembro de 198S,d! 
\•idos aos sen·idores das Carreiras Auditorias do Tesouro Nacional e 

Procuradoria da Fazenda Nacional, respectivamente, bem como a ·Grati 
ficacão de Estímulo 3 Fiscalização e -ã ArrecadaÇãO~GEFA, devida ao; 

Procuradores do Instituto Nacional do Seguro Social-IXSS, -Fiscais de 
Contribuições .Previdenciár-ias e- Fiscais do TrabalhO, de que tratam 

a Lei 7. '787, de .Z de julho de 1989 e o Art.19 da Lei 8.5_38, de 21 de 

de:cmbro de 1992, obsen.-arão-, exclusivamente, os lieites de vencimen 

tos prc\'istos no art.. 29 da Lei S.SS2, de 4 de fevereiro de 199-t. 

J U S T I F I C A T I V A 

A Retribuição Adicional Variável (R.~\ V), o '-'Pro Labore" 

e a Gratificação de Estímulo ã Fiscalizaçâo- e .à Arrecatfaç~Õ (GEFA) , 

que são ~ratificaçÕes fundadas na prOdutividade, sempre me::-eceram 

idêntico t_ratamento legal, incluSive ciuanto ao limit~C: de ~~~pagame.!! 

to. 
A Lei 8.477, de zg de outubro de 1992, estabelece um 

mesmo teto para as tres, qual seja o somatório do soldo do Almirante 

d~ Esquadra. 

A prevalecer a modificação- introduzida pela presente 

~IP, Auditores do Tesouro Nacional e Procuradores da Fazenda Nacio

nal terão as suas respectivas gratificações (RAV e ''Pt-o Labor~") li

mi ta das a 90\ da remuneração do ~linistro d,.Hstado, permanec~ndo os 

J aludidos Fiscais e Procuradores do- I~SS eSdruxulamcnte vinculados ao 

• 1 Almirante d~ Esquadra. 

I 'Quando da edição da Lei Co~plementar n9 73, de TO de fe 
\'ereiro de 1993~ o _Congresso .Xacional aprovou a proibição do recebi

mento do "Pro Labore" por parte dos Procuradores da Fazenda Nacional 

o que foi vetado pelo Presidente da República~ sob o fundamento da 
isonomia dos mesmos com os Procuradores Autárquicos do INSS, a par 

de que ambas gratificações estimulam a produth·ida.de e a arrecada -

ção. 
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impõe- se., pois-. 2. modificação do preseofe dispositivo 

por seu caráter <liscrirninat~rio e, por c-onseguinte, aterrtatório ao 

princípio constitucional à~ isonomia. 

-~-----c-~·~--.------------~ 

EMENDA MODIFICA TIV A 
MEDIDA PROVISÓRIA 747/94 

Da a:o an. 7'1. da MP n° 747. de 02.1::!:.94. a seguinte redaçãv: 

•· Art. 7"- Não se aplica o disposto n<l an. 1". da Lei no 
8.477. de 29 de outubro d~ 199:! . .aos servidores 
abrangidos pelas vantagens pre\;stas no referido 
dispositivo. obedecidos. exclusivamente. os limites de 
vencimentos previstos no art. :!".da Lei n" 8.852... de 4 de 
fevereiro de 1994.-

JUSTIFICA TI\ 'A 

As gntificações denominadas-~\' (Retrihuiçâ<" .;\diciona( Vari~h·ell. GEFA 
(Gratificação de Esutbulo â Fisca1ização e Arrecadação I e o Pró-Labore tinham comll tem 
máximo mensal de pagamento o limite da .. maior remuneração paga a scr\'idores-. na !"clrm.t 
estabelecida no Art. l 3 da Lei· Delegada 0° 13.'9'2. no Art. 1'2 da Lei n° 8.4ó01Q~. ambas com a 
redaçào dada pela Lei n_0 8.477~ de~ de outubro Jc 199'2. 

A:; reteridas !;.'r.ttificações. como suas denominações indicam. atingiam todo::. os 
servidores que atua\'am nas âreas d~ tiscatização e mrccadaçào dos uibutos federais c:: da!; 

contribuições sociais. tanto nas. auvidades tiscais quanto na detCnsoria jurídica. 
Tal i~onomia e equiparaçau.-at~ então existente. é agora negada pelo Art. 7" da 

.MP no 747/Q4. que des,.incula dua<> daquelas vantagens. ã: -RA \' tdevida aos auditores do 
Tesouro 1'\acionall e Q PrO-Labore (devido aos Procuradores do Tesouro Nacional). do teta 
máximo da Lei n° 8.477192, passando a ficar ~ieita ao novo teto de 9~·0 \noventa por cento) 
da remuneração de Ministro de Estado por força do Art. :u da Lei nu 8.85:!./94. . 

Não ê possivel-buscar a isonomi:t remuneratória das carr~iras crlandl' 
distinções e discriminações. corno prevê a MP n" 7-lT9~. Para manter a mesma !!qüit.lade l' 

isonomia entre as gratificações referidas é proposta a presente emenda ao Art. 7•· li:.~ !\-~ 

n" 747/9..;.. evitando. ac;s1m. acrescentar novas iJ11Usüça.s is .iá existentes m1 serviç:~) pUhhco 

- -·-----·-.-. ---------Y .... 4------., ·•···------·-_•·· 
-i--

- ·l 
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rr::;:; •••• 7-:::-1 ,.,, ______ ... 

I ~ 12~ I M? 747/9" 

r --"""-I' -306 D_eputado LUIZ SALOPIRO 

1:.....J·---- 20·._... ....... ,~.--...... •o- ... - ,o.__..._-

EMENDA MODffiCATIVA 
MEDIDA PROVISÓRIA 747194 

Dá aoart. 7",da MP rf 747,de02.!2.94, a seguinte r<daç!o; 

Art. -r ~ Não se aplica o disposto no an. 1 •. da Lei n• 
·8.417, de 29 de outubro de 1992, aos servidores 
abrangidos pelas vantagens previstas no referido 
dispositivo, obedecidos, excl~Vam.cnte, os limites de 
vencimentos previstos no art. 2°, da Lei D0 8.852,. de 4 de 
fevereiro de 1994." 

JUSTmCATIVA 

Mgralificações denominadas RAV (Relribuiçio Adíciooal Variivel). GEFA 
{GratificaçJo de EstimÍllo à FiscaiizaÇ.io e Ar=adaçio) e o l'rtJ..J:..bt>n linbJim como teto 
máximo mensal qe pagamento o limite da .. maior remunemçio paga a servidores .. , na forma 
cstabelCcida no'Art. 13 da Lei-Delegada n• 13/92. no Art. 12 da Lei n• 8.460/92, ambas com a 
redação dada pela Lefn' 8.477,de 29de outubro de 1992. 

As referidas gratificações, como suas denominaçõcs.indicam, atingiam todos os 
servidores que atuavam nas ãreas de fisalizaç.Jo e~ dos_tributos federais e das 
·c:ontribuiç9es sociais,,1anto nas ativldades .fiscaís quanto na defensoriajuridica.. 

Tal isonomia e equi~. até então existente, é agora negada pelo Art. "r da 
MP n' 747/94,·que cfesvincula duas daquelas vantagens, a RAV (devi<ja aos audíJ!>res do 

-:resourci Nacional} e-o Pró-Labo~ (devido aos Ptocuradores do Tesouro Nacional), do teto 
máximo da Lei n° 8.4-n/92, passando a ficar sujeita ao novo telo de 90% (noventa por cento) 
da romunmção de Ministro de Estado por força-do Ait. 2' da Lei o' 8.852194. 

Não é .pOssível buscar a isonom.ia remtmeratória das carreiras criando 
distinções e discriminações. como prevê a :MP n° 747/94. Para manter a mesma eqüidade e 
isonom.ia entre as gratificações -fefeTidas é proposia a presente emenda ao Art. 7" da MP 
n° 747 !94, evitando, assim. acrescentar novas iDjustiças às jã existentes DO serviço público. 
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c'"-~ ~...G_Art=-: __ ·,~·======-·-__ ··-_-:_-.J. .... _-_-:_-_-___ -_-_-_~-_-:_-:_~ __ 
~--------------------------~·-·--------------------------

O art. 71, da W n• 7Jf7/94, piBIIl a ter a ~ redll;:iD: 

de 29 de Cl.rt:ubro de 1992 e o art. 1•, da le~ n• 8.538, ~ 21 dB d'-lll',.,.o elo 

1992, passcu. a ctJedecer, ex~::lusivamente. OB l1a1~ de 'VIS1Cs.r.nto8 ~ 

no art. 2•, da Lei 8.852, de 04'de ~de 19914". 

Os servidores da ......, de ..................... de - --
rais, fiocau-za;.ã?- trabalhista e a&'ftl •"''fíÃ de Ca'ltríhrlÇÕW SJC.1a1a e PIW 

~~. :foraD eqJ1paradds ~ o cbjeti11D de· dllr ba ato ~· 
à essa ~ :inalienáve1 .. do Estado. 

Por se tratar ele :f'l..n;ões-es3err5iais SQ. t\.neiGI1liDento ' 

do Estaõo, por iSOO ·inalienável, as categorias iscacmicmente coosideradall' 

trabalhém a bem da ~lhor Aànini.straçOO PÚblica, merecendt:l pois, trataaento' 
i~~o._. . ·. -

- A. fonna encCnt.rylda para_ tal tra~ta~· foi a ~ã::ki;ão-de 
gratificaçÕes, especificas paia cada categoria, estabelecendO critérios de 

produtividade·: limitadas-~ teto único, f1xaQo pe~ &rt. 12 d9. ~i nt 8.460, 

de 17 de_seteot>ro de_l992. 

-Assim~ e retrocesso na 'àÚquina. estatal cliscriJDinal;. 

tendo una destas gratificações .a novo teto, em t+agrmte desrespeito a pre

ceito ccnstitucional • 

•. ----------------~--~----~------------------------~ 
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p;;;:'"•-;-;:;;-, ..---------------
1 06/12~ r MF 747/SZl 

r :f""- ... ._.,.,_._ -
DEPUTADO V~DM aJIES 

r 1:..._::- 2:_·-~·· )~...a.- -·~--- 9 

r:-:·;"~ Lc _ _..J.7~=-;·_·-----~--"-------_-_-_-_-_-_-_-:_ .. _ ... :_-_ -_ 

EMENDA MODmCATIVA 
MEDIDA PROVISÓRIA 747/9./, 

'Dê·se ao art. "r. da MP n'" 747, de 02.12.94. a seguinte rcdação: 

.. Art. '? • Não se aplica o disposto no art. 1'". da Lei n'" 
8.477. de 29 de Outubro de 199~ aos servidores 
penencentes às categorias e carreiras abrangidas pelas 
vantagens da RAV, GEFA e Pró-.la.bore.-que passaria a 
obedecer, exclusivamente, os limites de vencimentos 
pm.istos no art. 2°. d:l Lei n'" 8.852. de 4 de fevereiro de 
1994." 

JUSTIF1CATIVA 

As gratifiCações denominadas RAV (Retribuiç!o Adicional Variável). GEFA 
, (Gratificação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação) e o pn;_úbnn tinham como teto 
mWmo mensal de p~ento o limite da ''maior remuneração paga a servidores ... na fonna 
estabelecida no .ol\rt. 13 da Lei-Delegada n" 13/92. no Art. I 2 da Lei n'" 8.460/92. ambas com a 
redação dada pela Lei nl) 8.477. de 29 de outubro de 1992. 

'As referidas gr.niflC3ÇÕeS. como suao;. denominações indi~ atintriam. todôs os 
servidores que atuav_am nas âKas de fisdaiizaçaQ e arrecadação dos.Iributos . ..fed.crais e das 

---· contribuições sociais: tanto nas 3tividadeS-fiScãis quanto na defensoria jurídica. 
Tal isonomia e equiparação. até então existente. é agora negada pelo An. JO da 

MP n° 747194. que desvincula duas daquelas vantagens. a R\. V (devida aos auditores do 
TeSoUro Nacional)' e o Pr6-Labor~ (d~ido aos Procuradores do TesoW'O Nacional). do t~eto 
máximo da Lei n<> 8.4n/92, passando a ficar sujeita ao novo teto de 90% (noventa por cento) 

da remuneração de Ministro de Estado por força do An.. .:!0 da Lei n° 8.852194. 
Não ê possível buscar a isonomia remuneratôria das carreiras criando 

distinções e discriminações. como prevê a MP no 747/94. Para manter a mesma eqü.idade e 
isonomia entre as gratificaçõe<.. :i-eferidas é propOsta a presente Cmenda ao Art. ?O da ~fP 
no 74 7.1~4. ev1tando. ti:iim. acrescent::r nr,vas injustiças as já existenteS no serviço ptiblico. 

-----... ~----- ------.-....:--~-· -· -~-
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EMENDA MODIFICA T!V A 
MEDIDA PROVISÓRIA 7~719~ 

Oé-se ao an. 7°. da MP n° 747. de 01.11.9-t a seguinte redução· 

•• Art. 7° - Não se :~plica o dispC'IstCl n0 3fl:. [ 0
• do. Lei n'' 

8.477. de 29 de outubro de lCJC)~. aó~ scr.-idores 
pertencentes as ca1egorias e· ~tras ahrangidas PelaS 
\'antagens da RAV. GEFA e Pró-labore. que passarlo a 
obedecer. exclusivamente. os limites de ·vencimentos 
previstos no art. :0. da Lei n° 8. 852. de 4 4e fe.,·ereiro de 
!9<>4.-

JUSTIFICATIVA 

As gratificaçõ~ denominadas RAV (Retribuição Adicional \'arich·cll. GEF..\ 
(Gratif~ç::io de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação! e o PrrJ..i.aborl! Ünh.3Sl'l com<1 tetn 
másimo mensal de pae:amento o limite da ''maior remunerâção paga a servidor.::s-. n:t l..:"~rm.::~. 
estabelecida no Art. 13 da Lei-Delegada n° 13/92. no Art. I:! d.i l,.ei_ é·8.460.'":i~: iirntJa$ c~,m =t 

redação dada pela Lei 0° 8.477. de 29 de outubro de 199:2. -
As referidas gratificações. como suas denominações indicam. ating.iam todo:> l).., 

set-.-"idores que atuavam nas áreas de fiscalização e arrecadação dos tributos tederai~ e d:i:; 
contribuições sociais. tanto nas atividades fiscais quanto na defensaria juridicao- .-.._ 

Tal \sonomia e 6quiparação. atê então existente. é agora ne-gada pe:\ll .-\rt. T ~ 
MP no 747/94. que desvincula du::tS daquelas vantag.ens. a RAV (de ... ·ida aos aud1t,,r~~ J0 
Tesouro !'4acionall e o Pró-Labore (de\'idv aos Procuradores do Tesouro :-..;acional l. Jc1 tcto 
máximo da Lei n° 8.4i7l9J:. passando a ficar su;ieita ao.novo teto de 90~ó (noventa por .:<..'tl.l01 

da remuneração de Ministro de EstadO por !Orça do Art.' :::!"da Lei n" 8.85:2 1Cl4 
Não é possível buscar a isonomia remuncratória &..c:. Carreira....,· t"nanJ,, 

distinções e discriminações. como p~~ a MP n" i-P19~. Para man<er a m~-sma ..:-qUiJaJ:: :: 
isonomia entre as g:ratiticações referídas é prcvpt)~ta a pre5ente c=mc=nJ.a ::to Art. ·v U...t \!!' 
no 7~7/Q~. evitando. asSim. acreScentar nova~ in.iu~t1.;as ã::> jà cxistaJtes nn :>CI'\'iÇll rUt-lit:•• 

'-·--·---·~.-------
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MEDIDA PROVISÓRIA N•. 747/94 

Emenda Modifi<'ativa · 

JM..Ie ao art. 7'.,. da MP n°. 747, de 02.12.94, • seguinte 

.. ArL "'f'. Nio se aplica o disposto no art. 1° .• da Le:i n°. 
8.477. de 29 de ourubro de 1992 e no art. 1•. da Lei n•. 8.538. 
de 21 de dezembro de 1992.. aos servidores pertencentes ã.s 
categorias e c:am::iras abrangidas pelas vantagens da RA V. 
GEF A e Pró-Labore. quc passarão a obedecer. exclusivamente, 
os limites. de vencimentos previstos no an.. 2° .• da Lei D

0
• 8.852. 

de 4 de fevereiro de 1994." 

Juslifjcaçio 

As sratificações denominadas · RA V ( Relribuiçào Adicional 
Variivelt. GEFA CGtarificaçJo de Estimulo à Fiscalização e A=adação) e o Pró
i~ tinham como teto miximo mensal ..d~ ... pagamcnro o limite da "maior 
.............,lo PI~ a servidotos". na forma estabelecida no Art. I 3 da Lei Delegada 
q. 13192. no•/ut 11 d.1 l..ei n~. 8.460/92. ambas com 'rcd.1ção dada pela Lei n°. 8.477. 
ele 29 di: oUtubro de J992. 

As referidas gratificações. coin suas denominações indicam. 
ariafl!iam rodos 0$ servidores que atuavam nas. areas de fiscaiiZaçãó e arrecadação 
elos lributetJ federais .e das c<mtribuições soci~is. ta~to n.a$ ~t:iyj~adcs fiscais quanto 
à clefcnsona juridica. 

Til ÍS<IIlOIIIia e equip~Rçio; até entio existeme. é _. oegada-pelo 
--llt. 7". da MP 747194. que desWicula duas daqw:las wntogens. a RA V (devida aos 

.UIIiscra do Tesouro IIICioaal) e -Labore (devido aos l'ro<:wod<ns da Fa=da 
~).elo teto máxima da Lei n•. 8.477192, passando a fiear S..jeill ao novo teto 
• 90% (-per ecnu>) da remunençio de Ministro de ESIIdo por forço do Att. 
r. da Lei n•. 1.152/94, . ~~ 

Nio 'é pouivel busoar a isonomia mnuneratória das cam:iras 
crimdo dlall•~lll e dbcrl•iaaç6a. como prevê a MP 747/94. Pala mmtet a 
- cqllidade e ÍS<IIlOIIIia entre as gratificações ~feridas é propos1a a presente 
emenda ao Art. r. da MP 747194. cvillndo. assim. o=entar novas injustiças às já 
existentes DO serviço público. 

Salah~o. ded~~lm.;· 
:( / ~~ I ) 
"<Í(L<..v·."D Z -:-<ct> -==1-- ..._ 

N9 032 I 
PAULO ROCHA 
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\!E DI DA PROVISÓRIA~· N7. deZ de d=mbro.dc l'I'J.!. 

:\Itere-se. a rcdação d.2,_artigo r para a seguinte: 

~.\rt. i' .. \ partir de 1" de dc7.cmbro de 1994. não 'it: ap\ic:~. n disposto no ;art. 
1" da Lei n" 8.477. de 29 de outubro-de 199.2. obedccend() .. se exclusivamente 
os limites de vencimentos previstos no art.·?: da Lei n" 8.852. de 4 de 
fevereiro de 1994. relativamente aos scn·idorcs: 
I· da Carreira Auditoria do Tcsdu.ro l"acional: 
11 - da C2rrcira de Procuradoria d3 F azcndã !"ací()nid: 
lll ~ da Carfcira dC Finanças e Cc;ntrolc: · 
IV - da C'.am:iir:r de Orç;ttncluO: 
\" - da Carreira de Especialistu' cn:- Pólític:b1' ~trbiicas· e- Gestão 
GOv.cma.mcncd: 
\1 - das CarrCirãs- POlicial F edcral e Policial Civil dq L>isJ:rito J:cdç'r:ll c dos 
TcititõriOS: -
\"II - da Carreira de Diplomaca: 
\ in ~ da C.arrcii-:1' de ófiCial de (~hanceiaiia: 
IX- das c'..arreiras'da r\dvocacia-Gc~i"da Í.'niio: 
X- <h c:Ucgorla de 'FiScal de ContribuiÇõeS Previden6iinas: · 
Xl ~ Jas catC:.!ori:is de \gente da lnspcc;ão do TrabaltiC> tic nivcl ~upcnor. 
XII· ocupantes de ~os ctCtivos de procurador das-auurquias e hmdaçôc::~ 
federais:• 

li :sTJFIC"(;ÃO_ . 

. \ \.fedida Provisória n'"' 747. seu ani~o T'. \'isa. ~,rj)!inalmente. afastar a 
aplicação do limite de vencimentoS previsto no :nt 1 .. da Lei n" K4ii .. de 1(}(J2. da" 
carreiras de: Audttoria do 'l'cscmro Sacional c: Procur-.J.doria da Fa1.cf!da .'<~cionaL o qual. nn 
cntanw. se:: mantém c:m rela.ç-lo ~s demais ccatc.::~1rias tiscaís t Fi~i.-'> dp 'l'r-.J.batho. Fisc-.tis da 
Prc\úlCnd..t. Prtx.:uradurc:. Jo 1;-o..SSI. 

Tais limites inf1'3-coll~>'titncicm:s.is foram tinnados de fnrma -.upcrpclsta dc ... dc 
.1 l.1.."1 n ~.~/92. IOlCI:Jlmcntc com '1scas a csubclcccr par;lmccro., par.1 a IMmnmJ;l. ( :,,m •• 
tcmDO. os '·ãrios limires tix::~dos { l.ci 'ncletr:ld::l 1,;_ ( .d n" ~.-'-48. Lei n" X.4Nl. Lei n" 8.4í7) 

.. r:l ~:tr.llclcK 11r".l ~cmtr.J.ditOrin" • introdm:iram ele\':tdo :,.'1'311 de complexidade na 
""' .t1 t' -~-··:-··~~ .u .t•. a,1,,._,, d .!•1' , l:m·rnH:nt"' 1 lu..- .;c r. Hiii1'C". Fin:.tlm~..-cntc. cm J1~4 .. t 

Ler n l'l.'2-iSZ Jctrnw como.hmtte de \'COCimentos IJ(J% da remunc:rSção ~â.velaos
,:'1-linístros de Estl!!do .. \ partir daí. ~ra\"ou-se o questionamento acerca da :a.ptK:ai;io da 
;..::~1 ,Lu;i;1 J.ntcnor. not;Hhf!!c-ntc aos scn:idores cujas carrcu".J.S propiciavam. por leis 

· '-'"rccitit-J.'i. rctn bmçõe~ que l:odcri::un uiti"apassa:i os tetas tirm:tdos anteriormente. 

l :om hasc ne:<;ta. qt1estão. a propo'ita da :\lP .• embor-A tendente a produzir 
dc-.a"cX;o; nà remuneráção dos :.ervidorcs d~s carrciraJ> de ;\udiroria do Tesouro e 

· 11 rocuradoria d:.1 Fa:r.cnda. face â Iminente cie\'aç.:io do teto ministerial- tem o mérito de 
.Ltascar cntr.t\'C:S à fixação de Ycncimentos mais justos a Cstc:s-servidores .. 

'\;u cnt:mro. tem () gr::l'\'C dctê:ito de - por ser de alcance restrito ~ produzir 
co;tc efeito apenas em relação às ~-citadas. rompendo~ isonomia que existia até 
.~ data d.L cdictJ.o da .\lP entre e:o;.-cas c cmtras c:1rrciras típicas de Estado. notadamê::nte Os 
1: i ..cais Ju Trahalhu c da Prcvidéncia:- .\ssím. para qnc se prcsen:c a iscinomia então 
..:.x1~tcntc. é necessária a:tix:u~'io de: uma sma re~ra.. não apenas cm relação às carreiras c:: 
..::atceorias então alcançadas pelo art.. 1'"' d Lei n'"' S.-+77. mas que ~>e dirija a tod2s a,.,. 

... ..trrctras Uc E)t::td.t). que de,·em merecer tra to isonômico por s11a n:t.tureza. 

\.ll..k w,<;. >ES ><iê> , ~ }t2/~l 

·I 
11(1>. :l/0 l;õ :V~VI:V 

\1\)>I.Q 
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\I EDil)\ I' H< )\'ISORI.\ ~o 7-1-i. Je 2 de dezembro de trt<l.J. 

\ltcrc-.. c _. ;c.!açi:lo proposta ao amgo-'f> da Lei n" 8.91 t. Jc 1994 pelo artigo 
::· d.1. \lcdida Prm i~àfi;J. para .1. -.cgumce: 

\rt. 1l". r:: mcump:uivcl :1. prccepção cumulativ::~ das \'3.nt:l(Cns incorporadas 
de .::u .. "'rdo com o .::zrt. :!:'da: Lei n" h.7.l2. de ..J. de da.cmbro_dc 1979. c a 
;•rcn:-.ta nn § ::' tio .Jrt. b.? -da Lei n" H:. I t..!. de 11 de dezembro de 1990. 
re..,,..ll\·adtl o J_irc1w Jc opçãu pela ~tuaçãn mais van[a~osa PQra o 
-.cn. idur." 

Emcnd.1 YJsa cJ;.~r rcd.::açiio m:.ns apurada ao Ji:o.po'itl\'(), .1 tim de se c\·itar 
-;11.dqucr ro.;.;1hilidade Jc entcndimcnro dc~1c o direito de opção se rctCrc;à opção 
..:mn.:- ..~~ \ .lõ1ta"cn~ lnt:orpnr:.idal> com OOsc na • · n" t,, 7.;2 c X. 111. Je,·ida$ par idêntico 
l't11.1.tmento. C não .W tiircn:o de op~.•;in pc \.' citneniOS do caneo cfetiVO previSU 
•.u11t'C'm n.1 I.C"I n" !'(.t1JJ/f~-* . 

.• t.c~ :<><.: ~s.~óês, :r/iz/tl· 
-.....1-l-rl-+-

!ie;"l> :. 3!Jr.õ -;, ~u w 
'liT I tA. ô 

\!EO[DA PROVISÓRIA :'\0 747. de 1 de dczembÚ> -de Jf~4. 

E\! E:'> DA ~IODIFIC<ITl\'A . 
~\Itere-se a redaçào propOSta ao atrigo 10. § 3° 03 'Lei n~ Kt111~ de lW4 pelo 
;migo 2: da \lc::dida Provisória para a sc~uinte:. 

:\rt. t () .... 
§ 3" .. \plic:t~sc a conversão de quintos i'ncorppra~os ao ~rvidor que tenha 
passado para a inatividadc com a incorporação c;tCtivada ... 

Jl'STIF!CAÇAO 
Embora tenha como intenção permitir ~a conversão dos quintos dos 

servidores aposentados. -alterancfo..se radicalmente a redação do § 3" do art. 10 da Lei n" 
8.911. que vedava taxativamente esta conversão. a rcdação dada pelo projeW é -confusa c 
pode gerar problemas na sua interpretação: veda a conversão se o servidor inativo que . 
incorpor'OU -quintos mudar de c~ efetivo para poder distinto do origínário da 
incorporação efetivoda.. Trata·sc de situação ·impossível:· aposentado não muda de 
cargo. nem pode - no entendimento do ST • assumír cargo nevo c: acumular proventoS de 
aposentadoria com vantagens do cargo eri.~ ido.· 0 inarivQo .que retama á ariva 88SUD'le 

novo ~. o que: rião pode ser impcditiv da conversão. ~e_ o no,·o cargo for cm outro 
Poder. nada justifica â discriminação~ ASsim~ que se faç;J justiça c assegure tratamento 
isonõmioo, faz-se nc::ccss.ãri:~. a redaçio prop ' 

Yi\l.l\ ....,<;, · <;.,;"s;!;o-;;s 
1 
't h~ 

Dezembro de 1994 
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MEDIDA PROVISÓRIA N". 747/94 

Emendil Aditiva 

Acrescente-se ao texto da MP n'. 747, de 02.12.94, o 
segUinte dispositn-o: 

"Art. 10. Rewgmi·sc as cüsposiç6es em comrírio, 
especialmente o ort. 1'. da Lei n'. 8.477, de 29 de outubro de 1992. 

.Justificaçlo 

As graaficações deaOliWUidas RA V (Retribuiçlo Adioioaal 
Variãvel). GEF A (Gratifieaçilo de Estímulo à Fiscalizaçlo e An'ecadaçlo) e o ~ 
Labore tinham como ::to rei.'t'i:mo mc:nsa.f de p:1g3mento o limite da "maior 
remunm•io paga a scmddtcs". na forma e511beleoida ao.Art. 13 ela Lei Delegada 
a. 13/92. ao Art. 12 da Lei n'. 8.460192, ambas <:Olll rec1a.ao dada pela Lei n'. 8.477, 
rle ~Q de nuruhrn de 1 QO~ 

As referidas gratifioa~s. <0111 · suas denominações indicam. 
atingiam todos os Servidores que uuavam nas íreas de fisoalizaçio e arreoadaçlo 
dos tributos fedetais e ilas cootribuiç6es sociais. W!to nas ati.idades fiscais quanto 
na defensÕria juridica. 

· Tal isonomia e equiparaçio. ate entio existente. é agora negada pelo 
an. 7'. da MP. 747194, que ~cmncula duls daquelas vantllgens. a RAV (de.ida
auditores do Tesouro nacional) e Pró-labore (de.ido aos Procuradote5 da Fazenda 
Nacional). do teto mliximo da Lei n'. 8.477/92 .. passando a ficar sujeita ao novo teto. 
de 90'/o (noventa por cento) da remun~ de Ministro de Estado por força do Art. 
...... . . " ~ .............. 
- • ~ 1... .. 1 u ' ...J.<l-- ,;-t. 

Nlo e poss~l buscar a isonoaiia WIIIÓii& das ~ 
eriando distlnç6es e disaimlD11ç6a, como prevê a MP 747194. Para lllllltZr a 
mesma eqllidade e iSOIIOIDÍ& entre as gratifiçaç6es ieferidas é proposu a pRSeDte 
emenda ao Art. 7'. da MP 747194, miando, ...un. _...tarnovasiDjustiçasujá 
existentes no servi~ público. 

PAULO ROCHA 

Sábado 10 8589 
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SENADO FEDERAL 
SUMÁRIO 

1994 
I- ATA DA 191' SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO DE 

1.1 -ABERTURA 
1.2- EXPEDJENTE 
1.2.1- MeDSagens do Senhor Presidente da República 
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República_ 

- N"s 405 a 407, de 1994-.CN, encaminhando os Projetas 
de Lei n" 5 a 7, de 1994-.CN, que trat;un de abertura de créditos. 

1.2-.2-D~rsos do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder 

Homenagem póstnma ao compositor brasileiro· Tom Jobim, 
falecido em 8-12-94, em New Yorlc. 

O SR. PRESIDENTE - Associa-se, em nome da Mesa. às 

ho.iiíenagens prestadas ao compositor Tom Job~. 
SENADOR i..oURJVAL BAPTISTA - Registro dos 

elevados índices de acídentes de tr.insito no BrasiL -
SENADOR JACQUES SILVA -Pesar pelo falecimemo do 

compositorTolnJobim. _ 
1.23 - Comunicação da Presidência 

Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos termos 
do art. 17 4. do Regimento Interno 

1.2.4- Designação da Ordem do Dia da próxima sessãci ·-
13-ENCERRAMENTO 
2-MESADmETORA 
3- LÍDERES E YJ:CE-LÍDERES DI;! PARTIDOS c .• 

4- COMPOSIÇAO DAS COMISSOES PERMANENTES 

Ata da t9e Sessão, em 9 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

Presidência do Sr. Valmir Campelo 

ÀS 9 HORAS,ACHAM.SE PREsENTES OS SRS. 
SENADORES 

Epitácio Cafeteira- Francisco Rollemberg- Gilberto 
Miranda- Jacques Silva - Jaibas Passarinho- João França
Joaquim Beato- Jonas Pinheiro- José Riclta- Lourival Baptista 
- Mauro Benevides- Nabor Júnici- Ronan Tito- Valmir 
Campelo- Wllson Martins. 

O SR. PRESIDENTE (ValmirCampe1o)- A lisra de 

presença acusa o comparecimento de 15 Srs. Senadores. Havendo 
p.ú~o regimental, deGlaro aberta a sessão. -

- Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
- O Sr. :r Secretário procederá à leitura do Expediente. 
É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

:MENSAGENS 

MENSAGEM N° 405~ DE 1994-CN 
(n° 1.123/94, na origem)· 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos te:rmos do art. 61, § lQ, inciso II, alínea "b", da 
Constituição Federal·, tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejarnento, Orçamento e 
Coordenação da Presidência da RepÚblica, o anexo Projeto de Lei que 
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento de Investimento, em 
favor de diversas empresas estatais, crédito suplemen.tar no valor de 
R$ 1.231.042.317,00 (Hum bilhão, duzentos e trinta e hum milhÕes, 
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quarenta e dOi§l_mil, trezentos e dezessete reais), para os fins que 
~specifica". 

Brasília, 8 de dezembro de-1994 

EM nQ 124 '/SEPLAN-PR 
Brasília;- 07 de dezembro de 1994. 

Excelentissimo Senhor Presidente da RepÚblica, 

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, por 
intermédio da Lei nQ 8.933, de 09 de novembro de 1994, foi aprovado o 
orçamento Geral da União para o corrente ano, aí incluído o Orcamento 
de Investimento das empresas· em que a União, direta ou indiretamente, 
detém a maioria po capital social com direito a voto. 

2. Nc entanto, tendo em vista a ocorrência de eventos não 
previstos na programação-original, faz-se necessária a_ adequação do 
orçamento de Investimento de algumas empresas estatais, estando os 
fatos mais relevantes relacionados a seguir: 

a) SETOR DE TELE~Q~UNICAÇ0ES 
--·-

A suplementação de R$ 259.355.528,00, para as diversas empresas do 
Sistema TELEBRAS, decorre da necessidade de atender_ à demanda'· 
crescente da telefonia- móvel celular -e de instalação de novos 
terminais de t·elefonia- convencional, eni todo o territBrio nacional. 

b) SETOR PORTUÁRIO 

o crédito suplementar, no valor de R$ 2.969.158,00, destina-se a 
aquisição de novos equipamentos e à recupe;-acião de instalações 
portuárias, objetivando melhoria da competitividade e do atendimento 
ao público usuário. Os recursos decorrem de remanejamento de outros 
projetes das respectivas empresas. 

c) SETOR FERROVIÁRIO 

A suplementação proposta para a Rede Ferroviária Federal s.A., no 
valor de R$ 10.302.842,-oo, destina-se principalmente à contrapartida 



8592 Sábado 10 ~ DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Dez~mbro del994 ~ 

nacional dos recursos apertados pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BIRD para os subprojetos "Corredor de Exportação -
Malhas de MG, GO e P.R", -bem como para atender à rota que beneficia c 
comércio dos países signatários do Mercosul, razão pela qtial é 
considerado investimento emergencial. Os recursos são provenientes 
do cancelamento de outros projetes da própria Empresa. 

d) SETOR ELtTRICO 

o GRUPO ELETROBRAS está propondo a adequação do Orçamento de 
Investimento, com vistas a alcançar uma melhor alocação de recursos en 
projetos/subprojetos. que garantam o equilíbrio no fornecimento interne 
de energia elétrica. 

Para tanto, procedeu-se ao remanejamento entre as diyersas empresas 
componentes do Grupo, com cancelamentos e suplementações, mantendo-se o 
mesmo limite global de investimento aprovado pelo Congresso Nacional, 
através da Lei no 8.933/94. 

A suplementação dos investimentos. da NUCLEN Engenharia e Serviços 
s.A., da ITAIPU Binacional e do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica 
- CEPEL, nos valores de R$ 74 .• 647 ,00, R$ 13.536.583,00 e R$ 549.484,00, 
respecti·:amente, destinam-se a reforço de dotações oara oroietos em 
andamento, com o objetivo de assegurar o cumprimento das prioridades 
pré-estabelecidas. 

e) SETOR PETROL!FERO 

Objetivan~o garantir o suprimento do mercado interno de derivados de 
petróleo, a Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS solicita crédito 
suplementar no montante de R$ 578.036.3!9,00. Estes recursos estão 
distribuídos de forma a otimizar a produçao, pesquisa, distribuição e 
refino de p~~róleo, atividades qué estão a cargo daqaela estatal. 

cabe ressaltar que o acréscimo líquido nos investimentos do Grupo 
PETROBRÁS atingiu o montante de R$ 287.000.000,00, devido à proposta de 
·redução dos limites de aplicações da .·Petrobrás Distribuidora s.A. - BR, 

" no valor de R$ 39.517.265,00: da Petrobrás Internacional S.A. -
BRASPETRO, de R$ 76.293.712,00 e da Braspetro Oil Services Company 
BRASOIL, de R$ 10.263.247,00. 

f) SETOR DE MINE~çAO 

Para a Companhia:vale do Rio Doce CVRD está sendo proposto 
incremento nos investimentos, no total de R$ 75.609.000,00, com vistas 
a suplementações, principalmente nos projetes de pesquisa e 
desenvolvimento geológicos e de melhor~a da infra-estrutura ferroviária 
e das atividades de mineração e de pelotização. Além disso,- está sendo 
também solicitado incremento em projetes a cargo da Alumínio Brasileiro 
S.A. - ALBRÁS, Florestas Rio Doce S.A. FRDSA, Seamar Shipping 
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Corporation e da Vale do Rio Doce Navegação S.A. DOCENAVE. Tais 
gastos deverão atender às necessidades· mais urgente~ para o bom 
desempenho das emp~esas do-Grupo CVRD, no .cumprimento dos contratos 
firmados para forn~cimento de minério de ferro. 

Os recursos para o atendimento desses dispêndios são provenientes de 
excesso de arrecadação, de remanejamentos de outros projetes dessas 
empresas, bem-como de cancelamento de projetes a cargo da Navegação Rio 
Doce Ltda., referen.te à aquisiçÕes de navios graneleiros. 

g) INSTITUICOES FINANCEIRAS 

A suplementaçáo solicitãda pelas instituições financeiras federais 
atinge o montante de R$ 178.136.430,00, assim distr~uido: 

EMPRESA 

BB-Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil 
Meridional Leasing s:A. ~ ~rendamento Mercantil 
Caixa Económica Federal 
Banco da Amazônia S.A. 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. 

TOTAL 

VALOR EM R$ 1,00 

100.000.000 
21.500.000 
50.436.430 

2.700.000 
3.500.000 

178.136.430 

o total destinado às empresas de 1easing objetiva reforçar suas 
dotações com vistas a manter o nivel de competitividade equivalente à 
da concorrência privada, uma vez que a aquis~çao _desses bens para 
operações de arrendamento mercantil constitui-se a base fundamental de_ 
suas atividades. 

Para a Caixa Económica Federal está sendo proposto reforço da sua 
dotação orçamentá:r'"'• cujos recursos devem ser empregados, basicamente, 
na aquisição de eq ?amentos de processamento de dados, na recuperação 
e modernização de àependências e de serviços-bancários e na melhoria de 
sua automação bancária. A defasagem tecnológica vem impondo sensíveis 
redú'Ç<'>es na capacidade competitiva da Empr-esa, com perdas de mercado 
para as demais instituições do setor financeiro nacional. 

As suplementações propostas para os Bancos da Amazônia-·s.A. e do 
Nordeste S.A. destinam-se, igualmente, a reforço de dotação _em seus 
projetes de automação bancária e à aquisição de novos _equipamentos de 
informática e de rede de' comunicação de dados. Estas medidas são também 
essenciais para a man'utenção do poder dE\. .competitividade dessas 
instituições perante a concorrência privada. 

3. Cabe salientar que a maior parte dos ajustes que estão 
sendo propostos para o Orçamento de Investimento das empresas estatais 
será efetuada por intermédio de suplementações decorrentes de excesso 
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4e arrecadação, que atingem o valor de R$ l.062.098.36U,OO (Hum bilhão, 
sessenta e dois milhÕes, noventa e oito mil, trezentos e sessenta 
reais). Além disso, Iace à frustração de receitas, estã sendo proposta 
também a adequação de programas de investimentos de outras entidades, 
resultando _em cancelamento· de projetos/subprojetos, no valor de 
R$ 279.388.365,00 (duzentos e setenta e nove milhÕes, trezentos e 
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais). 

4. Nestes termos, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossa Excelência, em atendimento ao prescrito no art. 
167, inciso V, da Constituição Federal, com parecer favorável desta 
Secretaria, o anexo Projeto de Lei que autoriza ó Poder Executivo a 
abrir, ao Orçamento de Investimento, crédito suplementar no montante de 
R$ 1.231.042.317,00 (Hum bilhão, duzentos e trinta e hum milhÕes, 
quarenta e dois mil, trezentos e dezessete reais), em favor de diversas 
empresas estatais. 

Respeitosamente, 

/}'~~~~ 
BENI VERAS 

Ministro de Est~do Chefe da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Coordenação da 

Presidência da República 

ANEXO A"EXPOSICAO DE MOTIVOS NO 124 /SEPLAN-PR, DE 07 DE DEZEMBRO DE 
1994. 

1. Sintese do.. problema ou da situaÇão que reclallia prC:iVidências: 

----------------------------------------------~-------------------------
:Suplementação de projetos/sÚbpro:jetos constantes da Lei Orçamentária: 
.:.de 1994 (Lei no 8.933, de 09/11/94), 'em favor de diversas empresas: 
:estatais. : 
-----------------------------------------------------------------------

2. Soluções e providências contidas- no ato normativo ou na medida 
proposta: 

---------------------------------------~--~---------------------------
:Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito suplementar. 

~----------------------------------------------------------------------
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3. Alternativas existentes às medidas ou ates-propostos: 

----------------------------------------------------------------------
:A alternativa ~oposta é a única solução para a situação. : 

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

4. Custos: 

----------------------------------------------------------------------
:Excesso de a=ecadação, no valor de R$ 1.062.098.360,00 (Hum bilhão,: 
:sessenta e dois milhÕes, noventa e oito mil, trezentos e sessenta: 
.:reais)', cancelamento de dotações em projetos/subprojetos, no: 
!valor de R$ 448.332.322,00 (Quatrocentos e quarenta e oito milhÕes,: 
:trezentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e dofs reais}, e: 
:redução de-receita própria no valor de R$ 279.388.36S,oo·(ouzentos e: 
:setenta e nove milhÕes, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e: 
:sessenta e cinco reais). 
----------------------------------------------------------------------
s. Razões que justificam a urgência: 

----------------------------------------------------------------------
: 

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

6. Impacto sobre o meio ambiente: 

----------------------------------------------------------------------,,. " 

: 
----------------------------------------------------------------------

7. Síntese do parecer,do órqão jUrÍdico: 

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

----------------------------------------------------------------------
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PROJETO DE LEI N" 5, DE 1994-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento de Investimento, em favor de 
diversas empresas estatai.'s, crédito 
-suplementar no valor de R$ 1.231.042.317,00, 
para os fins- que especifica. 

O CONGRESSO NACI-:::l'AL decreta: 

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ~o 
Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei_ no 8.933, de 09 ~ 
novembro de 1994, e nos termos da Medida Prov1soria no 730, de 25 d~ 
novembro de 1994, em favor de diversas empresas estatais, crédito 
suplementar no valor de R$ 1.231.042.317,00 (Hum bilhão, duzentos e 
trinta e um milhões, quarenta e dois mil, trezentos e dezessete reais), 
_para atender à programação constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 20 Os recursos necessários à execução ão disposto 
no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações -e 
da incorporação de recursos _ adicionais viabilizados pelas empresas, 
conforme indicado nos Anexos li e II! desta Lei-, ":tespectivamen~. 

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

Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário. 

A N [ X 0 INVESTl~NTO 

ANEXO 
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ANEXo III 

ANEXO ACRESCI III) 
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ANEXO II:I 

OEíA~HAMENTO OAS FONTES DE FINANCJAMaHTO CDS lNVESTIMaNTOS 

ESPEClF ICAÇÃO 

RECURSOS PRCRRIOS 

Á .. EX o III 

ANEXO 

25000 - MlHISTERlO DA HZEJC)l 
2SZ20 - CAJU a:!HlMlCl FEDERAL 

cETA~HAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAM&NTO CDS INVaSTJMaNTOS 

E_SPECJFICAÇi.O 

REOJRSOS PROJ-"R lOS 

___ ; 

AHEXO!II 

ANEXO 

25000.- MIHISTERIO DA F.UOOA 
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RECURSOS PRCPRIDS 
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~-.. . . 
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ANEXO III 

ANE~ .ACRESCI I() 
- I 

32000 - llllNISTERIO DE MINAS E ENERGIA 
3222~ - CENTRAIS ELETRICAS DO SUL DO BRASn S/1. 

O~TALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAM.NTO DOS INVeSTIMENTOS (R$ t.OOI 
' 

ESPECI FIC.&ÇiO CATEGCRU I etiNIIII:A 

OPERAÇÕES DE OIEDITO OE LOtGl PRAZO 

EXTERNOS 38SS60 

WtR0S RECUftSCS DE UMiO PRAZO 

CllNTIIOUDO!A 5949556 

TOTAL - 6335116 

AltEXDIII 

ANEJIO 

' ... :~ 
32000 - MINISTERlO DE WINAS E EMERGIA 
32%29 - L.lGHT - SERVIçoS OE ELETRJCIDADE S/.l 

CETALHAMENTO DAS FONTES CE ~INANCIAM.NTO DOS INVESTIMENTOS 

ESPECJ FICAÇÃO CATEGORIA 
ECCNliiiJCA 

RECURSOS I'Ra'RJOS ·- 7720255 

RECURSOS PARA AUMerfTO DO PAmnOUO UCUIDO 

OUTRAS FONTES 17()63.C9 

TOTAL 9426614 

---------



Dezembro de 1994 

~ ~ MINlSTERIO DE MINAS E ENER&U 
32.230 - PE'TROLEO BRASILEIRO S/1. 

RS:URSOS -•os 
D'S1AÇOE$ 00 CAEIII10 00 LOIGI PUZ11 

llfT.....S 

32000 - MlNISTERIO DE MINAS E !NERGIA 
32241 - PETROIIIUS IN'I'ERNACIONAL S/A. 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m 

••••o III 

ESPECIFICAÇÃO 

••••o III 

-ES,ECIFJCAÇÀO 

RECURSOS PARA loUIIEHTO DO PI.TRIIOUO LIQUIDO 

CONTIIIlL.ADO'< 

---· 

,, ,. 

36000 - MINISTERID DA S.wDE. - A.IICIO NACIII&AL DE SAUDE 
3620B. • t«)SP!TAL E;RISTO RED9ITOR $/A 

• • E. o III 

ES" EC 1-F I CAÇiO 

TIII'Al 

TIII'Al 

TIII'AL 

Sábado 10 86!9 

CATEGORIA 
a:OIOIIICA 

&81429523 

33270518 

4947QDO.t& 

ACAESCIIIl 

(RS t,OO) 

CATSiiJUA 
a:otiOIIICA 

371098 

371098 

>DIESC!IIl 

(RI 1,00) 

CATeiiRlA 
EC!IIOIIICA 

877~0l 

I 

87 • 
I_ ---·-1 
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...... 
36000 - NINISTERIO OA SAUDE - FUNDO NACIONAl. DE SAUDE: 
36209 - WOSPint F'EIIINA S/-' 

•• E X o III 

ESPE-CIFICAÇÃO 

. 

•• E X o III 

...... 
36000 - MJHISTDUO DJ SAUDE - FlNlO NACIONAL DE SAlOE 

-362 tO - HOSPITAL fC5SA SSIGI'A DA CDNCf:JÇÃO S/ A 

.E S P E C I F I C A Ç i O 

f.HElC IIÍ 

39000· - NIHISTERIO DOS mAiQolrrn 
39Zl2 - CCiftANtU DAS OOClS DO EStADO" DA IUHIA 

ESPECIFJCACÃO 

TOTAL 

TDTolll 

Dezembro de 1994 

- Htl I.CXh 

511100 

511100 

CllEGOIUA 
ECOtOdCA 

2325210 

2325280 

uts 1.001 

CATEtDUA 
Ea~GJCI I ··----------------~---------------------------------------------1--------i 

REct.IRSCS PRQPRIOS 547017 

s•701tj 
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ANEXO III 

'"""" 
3900(., "tiiNISTERIO DOS TRANSPORTES 
39213 CCM'AMH.t DOCAS 00 ESTAOIJ OE. S.lo PAULO 

OETA~HAMENTO OAS FONTES CE FlNANCIAMaNTC DdS-lHVESTIMEKTOS 

O?ER•ÇÕES DE 'CREDITO .DE LorGCI PRAZO 

EXTERNIS_ 

ESPECIFICAÇÃO 

Sábado !O 8621 

<RS 1.0C)) 

CATESDRIA I ECINIIICA I 
I 

tÃI&n 
. 

1113110731 TOTAL 

:N~~- . • . AQIESCUO I 
----------------------------------------~----~~--~----==~' 
39000 - NINJSTERIO 00$ TRANSPORTtS 
:!9220 - KEDE. FEDERAL DE ARMAZENS GERAIS FERROV!IRIOS S/~ . 

OETAL.HAMENTO CAS F_ONTE~~t:;J~_r::!~ANCIAME;NTC CCS INVI!STtMaNTQS: 

E S P E C I F I C A C .i. o' 

RECURSOS PROJ'R lOS 

'H E X o I!I 

.!.NEXD 

.t 1000 - MINISTERIC DAS COMJNICAÇÕES 
& 12C3 - C(llr.PAN-IU T,EL.EFQNICA DA BOROA DO C.LloP(I 

~ETA~HAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO CCS INVESTIM~NTOS 

TOTAL 

<RI t,OOI 

CATEGOIII& 
ECI'»QQICA 

ACRESCUI) I 

!RS 1,001 

----~~----------------------------------------------------1--------· -i RECURSOS ?'IOf'RIOS 

----------------i---1 
TOTAL 

11000000 I 



' 
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A N E K o III 

''""'" 
A. 1000 • MINISTERIO DAS CDI&INICAÇÕES 
.f120.C - a1PAN4U TELE~JCA aEL!Ofl.ltiENTO E RES!STENCIA 

OETALHAMENTO DAS PONTES DE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS {R$ l.(lO) 

ESPEC!F I C A. Ç .i. O I CATt:GDUA 
ECCIOIICA 

RECUASOS PROPRIOS. 600000 

' 

TOTAl 600000 

.. N E X o III 

INE:XO ACRESCIIMJ 

•tOOO .. MJNISTERIO DAS CDIIJNICAQ)Es 
41206 - ra..ECI:MMICACI)ES DA BANIA S/A 

OETALHAM.NTO OAS ~ONTES ~E FINANCIAMENTO OOS INVESTIMRNTOS 

ESPECIFICAÇÃO 

REQJISQS PR(PRIOS 

t. • " ' X o I:II 

TOTAL 

{RS 1.001 

CATE!ilRIA 
ECOtOIICA 

29890000 

ACRESCI~.(~ i AHEXO ------------------------------L 
ollOCXt - M!HISTERIO DAS COIIJNIClçOES 
4 t207 - TEI.ECOIJMJCAÇ{lEs DA PARA IDA S/ A 

DETALHAMCNTO DAS FONTES Ce FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO 

TOTAL 

(R$ 1.00 1 

CATEGMIA 
ECOOUCA 

<000000 
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41000 - MIN!SttRIO DAS CCMJNICAÇÕE.S 
41208 - TUECI:JDIIClç0ES DE ALAGOAS SIA 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

A N E X o III 

C&TA~HAMaNTO DAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS INVESTIMENTOS 

RECURSOS PRCPRlOS 

41000 - MJNISTEIUO DAS C!JIIlfllCACÕES 
,f,l209 • TELECCICIHICAÇÕES OE BRASIL.IA SIA 

ESPEC!F!C.t.ÇÀO 

.t.NEXCIII 

DETAL..~AMRNTO DAS FONTES CE F.I.NANC'lAMENTO DPS. INVEST~ME~T,O.S 

R€CUR$0S PROPRICS 

.... ' 

41000 • MINlSTERIO DAS r::::tMIHIClc0ES 
oL1Z1Q • TELEta.t.INICAç0es OE GOtAS S/A 

ESPE.ClFICA·ÇÁO 

J, NEXo III 

ANEXO 

c•TAL..HAM&NTO DAS FONTES OE: FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 

ESPECIF!CACÃO 

RECURSOS PRQPRlOS 

!OT.ll. 

TOTAL 

TOTAL 

Sãbado 1 O 8623 

I 
I 
I 

I 

(R$ 1,00' 

CATEGOOJA 
EctN!WtCA 

5500000 

5500000 

~ESCU.(l 

•RS ·1,001 

Cit.TEGCIHA 
ECOtOilCA 

20030000 

20030000 

ACRE.SCIKI 

- !RS 1,001 

CATEGORIA 
ECONCIMJCII 

36970000 

35970000 
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41000 - MIMJSTSUO DAS CCMJNtCAÇ0ES 
41214- TEL~ DE PERM&ta.ICO S/A 

ANEXO III 

OETALHAMENTO OAS ~ONTES O& FINANeiA~·NTO ~QS,INVESTIMENTOS 

. ~' ...... , . 

A 1000 - IIIJNJSTSUO DAS CDIIIJNICAÇ0ES 
.tt215 - TEL.ECOIJNJCAÇÕES DE A()C)ONJA S01 

RECURSOS PRtPRIOS 

4 tOOO - MJNISTERIO DAS CDIUUCAÇ0Es 
.C12:16 • TEL.ECOIIJHICAÇ0Es DE RCR.liMA S/A 

ESPECJI=ICAÇÀD 

• N E. o III 

ESPECIFI.CAÇÃO 

ANEXO III 

OETA1...H~MENT
1

0 OAS PONTES DE ~ErNANCtAMENTD COS IN~IESTIMI!NTO$ 

E'SPECIFJCAÇ.iO 

RECURSOS PM:PitiOS 

TOTAL 

TOTAl 

TOTAL 

Dezembro de 1994 

ACRESC!IIl I 

<RS 1.001 

CATE9:1RIA 
ECCIOIICA 

10000000 

10000000 

ACRESCIIIC 

CATEGOOIA 
ECOJOIICA 

~ESCIMJ 

CRI 1,001 

CATEGORIA r 
ECDNOMICA I 

1010000 1 

1010000 I 
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'N. 'o III I 
ACIIE!SIIII I 

4 tOOO w hiiNISTERIO DAS COMJNIÇAÇÓES 
.C12.18 ~ TELECCMINICA'ÇOES DE SAO PAULO S/l 

CETA~HAMENTO~AS FONTES OE FlNANClAMENTQ_OOS INVESTIM&NTOS <AI 1.ocn 

iSPEClfiCACÀO 

RECURSOS PROPRIOS 

l1lUt. 

ANEXO ACIIESCII" 

··r .... o III 

------~ 

.ClOOQ • MJNESTERIO DAS COM.INlClCÕES 

.(1220 ~ TEl..ECCilJNICAÇÓES 00 ACRE S.'l 

OETA~HAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS 

RECURSOS PROPRIOS 

,,. ' 

41000 w WINISTERIO DAS CtMINICAç0ES 
A\221 ~ TE!..ECON.INICAÇÕES 00 AIW'l S/A 

ANEXO 

ESPECIFIClÇ.iO 

·, 

/l..NEXOIJ;.I. 

OETA~HAMENTO DAS FONTES CE ~INANCIAM~NTO OOS INVESTIMENTOS 

ESPECJFICACÀO 

RECtlRS1JS Pm'PRIOS 

lOlü. 

lOlAt. 

~-· 1.00) 

1530000 

ACRESCI III 

tRS 1.0Dl 

CATEGOIIU 

"'""""'"' 
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ANEXO III 

ANEXO ACRESCIIIl 

41000 • MINISWUD DAS aaunCAçOES 
4 1223 - TEt.Ealii:JNU:.AçOES DO CEARA S/1• 

CETA~HAMKNTO DAS ~ONT~S OE FJNANCIAM~NTC DOS INVESTIMENTOS 
UIS 1 001 

ESPECIF I C A Ç i O 

I 
CATBIIUA 
EaiOIJCA 

R~ PROPRIOS l!SOODCO 

TOTAL 1500000 

'N E 'o III 

ANEXO ACRESCII«J 

'------~----------------------------------------------------1 
.41000 - MINISTERIO DAS COIIJNJCAÇÓES 
.412%4 - TELECCNJNICAÇOEs DO ESPIRITD SANTOS/A 

DETALHAMaNTO OAS ~ONTES D~ FINANCIAM.NTO COS INVESTIMENTOS 

REQJRSOS PIU'RIDS ' 

• 

·.& 1000 - MINISTERIO DAS CXIIJNICAt;OES 
"1225 - TEL.EctJI.!NICAç0Es 00 IMRANtÂO S/4 

ESPE.CtflCAÇiO 

'"''
0 .ciii 

ANEXO 

OETA~HAMENTO DAS FONTES CE FINANCIAMRNTO CC$ INVESTIMENTOS 
' 

ESPECIFIC.lÇ.\0 

RE0JRSDS II'RCPRIOS 

<RS 1.001 

5000000 

TOTAL 5000000 

.-._-

CATEGIJUA I EaliDIJCA 

37900QO 

TOTAL 37900QO 
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'I~XO III , 
ANEXO 

I 

ot.CM:srno I 
------------~----~~. 

A1000 - MINISTERIO DAS CQM.ItftC.lÇiiES 
A122C- TEL.EC!lllJNIClCOES 00 PARAS/A 

OETA~HAMaNTC OAS ~ONTaS PR ~INANCIAM&HTO 005 IHVESTIM&NT~S 

RECIJRSOS PftCPftl ~ 

& 1000 ~ MINISTERID DAS CCMJN1CAQ3E'S 
H228 - TELEaliiJNICAÇOE$ DO PUUI S/ A 

ESF"EClFIC.tÇ i o 

. 

ORTA~HAMaNTO DAS ~ONTaS oa ~INAHCIAMaHTO DOS IHVESTtMENTOS 

E!iPE('JFICAÇÀO 

TOTAL 

(RI I 00) 

CATEGMI.l 
ECONOMICA 

3000000 

3000000 

• -1 
I 
I 

A~ESCIKl I 
I 

CRI 1,001 

CATEID'JA 
ECOOU tA 

--·----- ·--:---"--:---~-----1----1 

-----------------~--1-----1 

III 

At+EXO 

41000 ._ MINlSTERlO DAS CDMJNICAttlfS 
41229 ~ TELECCMJNICAÇÓES DO RIO OE JA/IIEIRO S/ A 

C&TALHAMaNTO OAS ~OHTBS OE ~IHANCIAMaNTO COS INVESTIMaHTOS 

TOTAL 

ACRESCI I(} 

(RI 1,001 

CATEGrJUa 
Ec::z:»DDlCl 

-'------------···------=---------:----:----1·---! 
TOTAL 39980000 j 

I 
I 
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" N E X o III 

ANEXO :.O? ESC 1 i.() 

<CIOOO - MINJSTERIC tiAS CEMJNICAC0ES 
.t1230 - TELECOIIJNICAÇÕES DO RIO GIUP<()E OC NORTE S/ A 

OETA~~AMBNTO CAS FONTES OE FtNANClAM.NTO OOS INVESTIMENTOS 

ESPECIFICAÇÃO 

REQJRSOS PROPRIOS 

I. N E ~ c III 

'""" 
:!5000 - MINJST!' .!) DA FAZEN:lA 
2S2A2 - BANCO MERIDIONAL 00 BRASil. S/& 

OETA~HAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMeNTO OOS INVESTIMENTOS 

IIECURSOS PROPRlOS 

3::!000 - NINISTERIO OE MINAS E Et+ERGIA 
:!2ZT6 - NAIIEGAÇÁO lUC OOc'E L TOA 

E S P ~ C I -r J :. ,i. Ç i C 

::. N E X III 

OETA~HAMENTO OAS FONTES OE FINANCIAMENTO OOS INVESTIMENTOS 

<RECURSOS PROPRIOS 

oPERAÇÕES DE CREDITO DE LIJNGO PRAZO 

INTERNAS 

!. S P E C I : C :. Ç A ct 

IOTAL 

rQTAL 

TOTAL 

CATEGORIA 
EC'ONOfrllCA 

ll30000 

JJJoooo· 

•RS I 90 

CATEGOOIA 
EC~I_Ó 

1500000 

o<,i)(/(.101' 

CATEGORU. 
_EC(I.I()t.IIC . .t 

<'5279: 1 

! l'JJE.~!lll I ____ _ 



' 
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-~----

• N' >O III 

- j' 
R<llCJÇio 

32000 • MINISTERIO OE MINAS E ENERGIA 
2.ZZ26 • COM='"'•ll.l HIDROELETRICA DO SÃO FRANCI'SCO 

----~~--------~~-----------------------
OETALHAMENTO CAS FONTES OE. FlNANC:tAMIU•ITO COS %N\I&ST:tMaNTOS 

0Pf:RAÇ0ES OE CRf:DITO OE L Ot«ii PRAZO 

INTERNAS 

EXTeRNAS 

OUTROS RECURSOS OE LOHGO PRAZO 
-

COSTROLAOOR'A 
-

- - . 

,...EXO 

32000-·"loi!HISTtRlO OE. lolltUS E ENERGIA 
3Z230- Pf"ffiOi.EO BRASILEIRO S/ A 

OI'"En,t.ÇÕE.S DE CREDITO OE LONGO PRAZO 

EXTERNAS 

-.,ts~p- CC y-F 1-c .. -c •o 
-

•.. 

-

a N E x O III 

{ftl 1 00)' 

CATt.IDUA 
- ECODIICA 

.. .... · 

673111&1 

21340700 

- 215500Sf 

TOTAL 30831130 

REDUÇÃO 

8152!5822 

TOT&L 811525822 
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320l0 • MINISTVUO Df NINAS f EHERGIA 
l2232 - BAASPETJtCI OIL SERVICES CCIP.tNr 

RECUffSDS ~IO$ 

~H(:JIIO 

r:Pt:IIAÇÓ[S OE CMDITO Dt LQIGO fii'IIAZO 

E )(TERNAS 

32000 - NINfSTEIUO DE MINAS E ENERGIA 
3:;!239 - PETA08RAS O!STlUBUIOOAol S·A 

(SPEC!~!C.L~.i.Q 

OETALHAMENTO OAS ~ONTES CE ~INANCIAMENTO OOS INVESilMENTOS 

RECURSOS PROP'ItiCS 

RECURSOS PARA AUflllHTO DO PATJmOUO liQUIDO 

CONTROLADORA 

TOTAl 

TOTAL 

Dezembro de 1994 

• RS 1 OC 

397396' 

628928J 

10263141 

.. 'o 

CATEGOOI ol 

EC!J'Q.ll C.t. 

10602386 
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A • E A o III l 
--------------------~~-----·-~-'-"-· ----------------------------------------------------------·-~~~~o-1 

I 

3~000 - iollNISTERlO OE MINAS E EHERGU 
2.22• \ - P!:TROEIRAS INTERNACIONAL S/ A 

OPERAçOES OE -cREDITO .DE L(IG] PR.U.O 

EXTER*S 

39000 - ,lollNISTERlO DOS TRANSPORTES 
39211 - COIPA.,..IA DOCAS DO ESPIRtTC SANTO 

RECURSOS ~lOS 

39000 - l41NISTERIO I.IOS TRlNSPOfTES 
39213 - CI:Jf',..IA OOC'AS DO tsULIO OE SÃO PAULO 

ESPÉCIFI C A Ç .i. 0 

A N E Jl 0 III 

ESPEClFICAÇi.O 

••••o III 

Oi&cTALHAM .. NTO OAS FOHT .. S DE Ft,..AHClAM·H-TO 00$ lHVESTlMaHTOS 

RECURSOS PRCf'RIOS 

OUTROS RECURSOS OE LONGO PRAZO 

OOTRAS N!HTES 

TOTAL 

TOTAL 

{RI 1 OOJ 

CATEGOIUA 
ECOPCitftCA 

'7M61-810 

1'e6GA810 

(RS \,OOt 

CATEGORIA ) 

·~.:I 
2000000 I ____ , 

{RS 1.001 

CATEGOOIA 
ECONDNICA 

8293386 

1Sl!5655 

266490•• 
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,., ,. E x a III 

, .. 1.0(f 

ES~ECIFlC.AC.i.O I C&liDU 
tOIIOIU!Ii 

I -J 
' 

TOTAl. I _, 

LEGISLACÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do CongresJO Nacional) 

LEI W 8.652, DE 29 DE ABRIL DE 1993 

Estima a Receita e fixa a Despesa da Uniio para 
o exercício financeiro de 1993 

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBlJCA 

MENSAGEM N' 406, DE 1994-CN 
(N' 1.126194, na origem) 

Senbcxes Membros do Coogresso Nacional, 
Tenho a' bonia de submeter à elevada consideração de-

Vossas Excel&.cias, nos termos do art. 61, § }0, inciso n, alínea b. 
da Constibliçio Fedem!, acompanhado da Exposição de Motivos 
do Senhor Minístro de Estado Cllefe da Secretaria de 
Plauojamento, Otçamento e Coordenação da Presidência da 
Repiblica. o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo 
a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade SociaL de que trata 
a Lei D0 8.933, de 9 de novembro de 1994, em favor de diversos 
órglos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, créditos 

adicionais até o limite de R$16. 799.409.796.00 (dezesseis liilhõeS, 
setecentos e noventa e nove milhões, qUatrocentos e nove mil 
setecentos e noventa_-~ se!s reais),_ para atender à programação 
constante dos Anexos I, IV. VI. VITI e XI do referido projeto. na 
qual se inclui o montante de R$2.422455.680:00- (dois bilhões 
quatrocentos e vinte e dois milhões. quatrocentos e cinqüenta e 
cinco mil e seiscentos e oitenta reais) de transferência de recursos. 

Brasília, 8 de dezembro de 1994.- Itamar Franco. 
(*)PROJETO DE LEI W 6194- CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Soe~ em favor 
de diversos órgãos dos Poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo, créditos adcionais, até o 
limite de R$16.799.409.796,00, para os fms que 

; 
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MENSAGEM No 407, DE 1994-CN 
(no \.127/94, na origem) 

Sábado I O 8633 

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional: 

Nos termos do art. 61, S Hl, inciso II, alinea "b", da 
Constituição Federal,. tenho a honra de submeter à elevada deliberação 
de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do ·senhor 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e 
coordenação da Presidência da República, o anexo Projeto de Lei que 
11 autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento de Investimento, em 
favor de diversas empresas estatais, crédito especial no valor de 
R$ 6.443.311,00 (seis milhÕes, quatrocentos e quarenta e três mil, 
trezentos e onze reais), para os fins que especifica•. 

Brasilia, 8 de dezembro de 1994 

CJW 

·EM no 1:5 /SEPLAN-PR 
Brasilia, 07 de dezembro de 1994. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

Como ê do conhecimento de 
intermédio da Lei no 8.933, de 09 de novembro 
Orçamento Geral da União para o corrente ano, 

Vossa Excelência, por 
de 1.994, foi apro·re~<' ,., 
ai inc luíci.o · 
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de Investimento das e:çnpresas ___ em que a União, direta ou indiret.amente~ 
detéut a maioria do cap~ ta:l social com direi to a · -.o. 

2. NO entanto, téndo em V~sta a ocorrência de eventos não 
previ~tos ..na programação ori9_:Cnal, faz-se necessarJ.a a adequação do 
Orçamento de InvestimentO--de algumas das empresas estatais .. 

3. A maior parte desses ajustes deverá ser feita por 
intermédio de suplementação e/ou cancelamento em projetos/atividades já 
constantes do Orçamento. Entretanto, em alguns casos, observou-se a. 
necessidade de inclusão de novos projetes e/ou ativ~dades, estando os 
fatos mais relevantes relacionados a seguir. 

4. Está sendo proposta a inclusão de novos projetes a cargo 
da Vale do -Rio Doce Navegação S.A • . !'- da . Seamar Shipping Corporation, 
nos valores de R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) e 
de R$ 3.301.000,00 (três milhões, trezentos e hum mil reais), 
respectivamente, ~estinados a reformas e melhorias de navios de suas 
fiotas. Tais projetes mostraram-se indispensáveis à consecução do 
objetivo das __ empresas, que é_ o atendimento da demanda de transporte de 
minérios, uma __ vez que não foi pO$s1vel' çoncluir os projetes de expansão 
da frota, mediante novas aquisições, conforme previsto originalmente no 
areamento de investimento aprovado para essas estatais. 

S. Além disso, estã sendo proposta também a inclusão de 
novos subprojetos no yalor de R$ 442.311,00 (quatrocentos e quarenta e 
dois mil, trezentos e onze reais)_, destinados ao atendimento de 
atividades inadiáveis a cargo do Instituto de Resseguros do Brasil, 
Caixa Econõmica Federal, Companhia Docas do Pará e Rede Federal de 
Armazéns Gerais Ferroviários S.A. 

6. -Nestes teimes, tenho a honra de submeter à elevada 
consideração de Vossá Excelência, em atendimento aO prescrito no art. 
167, incisO V, da Constituição Federal, com parecer f~vorãvel desta 
secretaria,·· o ·anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a 
abrir,ao Orçamento de Investiment.o,~réd"lto especial no montante de R$ 
6.443.311,00 (seis milhÕes, quatrocentos e quarenta e três mil, 
.trezentos. e onze reais), em favor de diyersas empresas estatais. 

7. Os recursos necessários à efetivacão do mencionado 
crédito são provenientes de --cancelamentos parciais de outros 
projetos/atividades, no valor de R$ 352.311,00 (trezentos e cinqüenta ·e 
dois mil, trezentos e onze reais), bem corno da geracão de recursos 
adicion,ais pelas empresas estatais, no montante de R$ 6.091.000,00 
(seis milhões e noventa e hum mil reais). 

Respeitosamente, /J ;;·: /. 
/.-tt"'{/_ y/'----

BENI VBRAS 
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Planejani.ento, Orçamento e coordenação da 

Presidência da República 
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ANEXO 11. EXPOSIÇAO DE MOTIVOS NO 125 /SEPLAN-PR, DE O; 
1994 

Sábado lO 8635 

DE DEZEMBRO DE 

1. síntese. do problema ou da situação que réclama providências: 

---------------------------------------------------------------
:Inclusão de novos projetos/subpro)eto-s na Lei Orçamentãria de 1994: 
:(Lei no 8.933, de 09/11/94), em favor de diversas empresas estatais.~' 

-------~----~----------------------------------------------------------

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida 
proposta: 

-------------------------------------------------------------------
:Projeto de Lei que a;,toriza a abertur:a de crédito especial. 

3. Alternativas existentes às medidas ou ates propostos: 

:A alternat.iva proposta é a única soluÇão para a situação. 

4. Custos: 

-------------------------------------------~-------------------------
:Excesso de arrecadaç~o, no valor de R$ .6.091.000,00 
:e noventa e hum mil reais), e cancelamento de 
:projetos/subprojetos, no valor. de R$ 352.311,00 
:cinqüenta e dois mil, -·:freZentoS e Onze reais). 

S. Razões que justificam a urgência: 

(seis milhões: 
dotações em: 

(trezentos e: 

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

-------------------------·---
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6. Impacto sobre o meio ambiente: 

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

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

7. Sintese do parecer do órgão juridico: 

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

PROJETO DE LEI N" 7, DE 1994-CN 

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao 
Orçamento de Investimento, em favor de 
diversas empresas estatais, crédito 
especial no valor de R$ 6.443.311,00, 
para os fins que especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. lO Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao 
Orçamento de Investimento, aprovado ·pela Lei no 8.933, de 09 de 
novembro de 1994, e nos termos da Medida Provisória no 730, de 25 de 
novembro de 1994, crédito especial no valor de R$ 6.443.311,00 (seis 
milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e onze reais), 
em favor de diversas empresas estatais, para atender· à programação 
constante do Anexo I desta Lei. 

Art. 20 Os recursos necessários·à execução do disposto 
no artigo anterior são provenientes da anulação parcial de dotações e 
ia incorporação de recursos adicionais viabilizados pelas empresas, 
conforme indicado nos Anexos II e III desta Lei, respectivamente. 

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publica\ õ.o. 
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Art. 40 Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 
1060 da República. 

de dezembro de 1994; 1730 da Independência e 
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LEGISLAÇÃO CITADA 

(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional) 

LEI No 8.652, DE 29 DE ABRIL DE 1993 

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para 
o exercício fmanceiro de 1993 

·-----------
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especifica. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- As Mensagens 
referentes aos Projetas de Lei n"s 5, 6 e 7, de 1994-CN. serão 
encaminhadas à Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos 
e Fiscalização. .. -- - -

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há oradores 
inscritos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Aluízio Be1.erra. 
(Pausa.) 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presídente. peço a 
palavra como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (Valrnir Campelo) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides. na fornta regimental. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Como Lider. 
Pronuncia o .. seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. 
Presidente, S~ e srs. Senadores. ocupo a tribuna do Senado 
Federal para partilhar da imensa emoção de lOdo o povo brasileiro. 
em razão do ·desaparecimento ocorrido anteontem, em Nova 
Icxque, do grande compositor brasileif9 Tom Jobim. que deixou 
surpreso e perplexo todo o mundo cultural, nos Estados Unidos, 
onde ele se projetava. e sobrebJdo em nosso Pais. 

Até me dispensaria de tecer considerações mais alongadas 
sobre a obra do grande Tom Jobim, o homem que, integrando o 
-movimento denominado Bossa Nova. que teve em detemúnado 
momento como parceiro permanente o grande Vinicius de Moraes. 
já igualmente desaparecido. ftrmou uma legenda de prestígio, de 
criatividade, de talento. projetando a própria Nação no exterior. e 
o fez sempre com muito brilho e com muita competência. 

Até me permitiria recordar que, em 1989. eslava eU em 
Nova IOique, participando-- de uma das AssemblÇ:.ªs da 
Organização das Nações Unidas. íntegrante que fui da comitiva do 
Presidente José Sarney. quando, na residência do então 
Embaixador Paulo Nogueira Baptista, Tom Jobim recebeu das 
mãos do Presidente da República uma cond~~ção_ das __ mais 
expressivas, em reconhecimento }:!elos inestimáveis- Serviços que 
havia prestado ao desenvolvimento artístico do nosso País. 

Hoje, chegará ao Rio de Janeiro, às lOh. o eotpo de Tom 
Jobim para o seu sepultamento, que será precedido das 
homenagens que certamente lhe serão tributadas por autoridades e 
pela legião imensa daqueles que o admiravam e yiram sempre nele 
uma figura extraordináiia e expoD.encial dos círculos culturais e 
artísticos do País. 

Um dos jornais de boje publica artigo marcado pela 
emoção. do escritor e acadêmico Jorge Amado, que me petmitirei 
ler para que integre este pronunciamento, constituindo também
uma homenagem sincera _ que o Senado Federal, por meu 
intermédio, presta, neste inStante. ao grande Tom Jobim. Diz Jorge 
Amado: 

"Ai, Tom! 
Como escrever. mesmo qUe seja apenas algumas 

palavras, sob o impacto 'de notícia tão cruel? Para mim a 
morte de Tom é algo inimagiiiá.vel. Como não andar 
com· ele falando pelas ruas de Paris, conversando_ disso e 
daquilo, de música., de literatura e de vida, de filhos. das 
esposas? Como não sabê-lo em sua casa do Rio. ele, o 
carioca. perfeito, o da "Garota de Ipanema", o do chope 
no bar do Leblon. o parceiro de Vinicius, o mestre da 
bossa nova? 

Penso em Ana, penso em Paulinho e Beth, penso 
em João e Luísa. Sei que junto com eles muitos estão 
hoje chorando, tentando conter as lágrimas, e não 
podendo contê-las: Dorival e a família Caymmí -

Danilo. meu sobrinho e sobrinho do Tom. Nana c Dori
Joâozinho. o cantor João Gilberto. que nast'elJ da mus1ca 
do Tom e a levou pelo mundo afora. ('at:t.1nt), Bcthâma. 
Gil e Gal, nos becos do Pelourinho. <.1lin1 13uarquc, :.:eu 
compadre, seu parceiro. aquele que saudou Antômo 
Brasileiro com a música mais hela, nela Tom está 
inteiro, nela viverá para sempre. 

-viverã para sempre nas composiçõe5 que nos deixou. 
músíco principal do Brasil. o igual de Villa-Lohos., o i!;ua! de 
Derivai Caymmi, o igual de Cartola. personagem de escola de 
samba, o Brasil em Nova Iorque. em Paris. em Roma. em TóqUJo 
-enl_gliilqiler recanto do mundo onde um coraç.ão v1hrc ao escutar 
3 nlúSica de Tom. 

Tão patrulhado no Brasil. tão ncgadtl. tão 
invejado - aí, tão invejado. Uma vc:r ele co,n\:veu. e 
depois repetiu. que "o sucesso no Brasil C um msulto 
pessoal", e como nenhum brasileiro teve tanto sucl's.so 
quanto ele aqui e lá fora. ningu~ém fmtãn inveja(1n t' t?to 
crucificado. Mesmo esses meS<.Juinhos c rmst"J~·"'''"i<> se· 
sentirão hoje menores. porque Tom já nàtll'~Ú p;tr.l cks 
o invejarem e oferiderem. 

Como continuar a redigir frases c e.st·revcr 
palavras? Tomo da mão de :l..élia. vamos chorar JUntos o 
amigo que se foi. perdemos um anugn tn<:omparáwl. 
Não sci se o governo detTClará luto ofKJal. Ma.'> tnJns n.'> 
brasileiros estão de luto: perdemos o que tínhamos de 
maior e de melhor." 

Esse, Sr. Presidente, é o texto desta peç.a lapidar. smccra c 
comovente de Jorge Ama4o. em homenagem a Tom Johim. cu~) 
desaparecimento representa perda irreparável para os drçulos 
artísticos e culturais do País. 

Vindo à tribuna do Senado. na manhã de hoje. no lll'>t-ante 
em que o povo do Rio de Janeiro se prepara para prestar a~ 
derradeiras homenagens a Tom Jobim. desejo mtcrpretar o 
sentim.Criio desta Casa. que é utn sentimento dC llTien.o,o pe~ar t~: ·ao
mesmo tempo, testemunhar o nosso sincero reconhecimento a um 
homem que soube dignificar o talento e a çriativtdadc do rxwo 
brasileiro. 

Era Ô que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Valnur Campelo)- Nobre ScnadM 
Mauro Benevides., a Mesa associa·§C às suas palavras dC' pesar 
pelo falecimento do músico, compositor c cantor Tom Jobim. 
extensivas a toda a sua família, neste momento em que o Brasil 
chora a perda de um dos mais legítimos representantes da mús1ca 
popular brasileira, um dos criadores da bossa nova. São palavras 
comoventes que vêm se juntar às homenagens que o Brasil inteiro 
presta a Tom Jobim. ele que nos trouxe a poesia através da música 
não s6 para o Brasil. mas também para o mundo mteiro 

.Concedo a palavra ao nobre Senador Louriva! Baptl~ta. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA O'FL-SE. Pronunc-ia o 
seguinte discurso.)- Sr. Presidente.-sn e Srs. Senadores. gostan:i 
de fazer hoje um adendo ao pronunciamento que fiz ncstt' plenário 
sobre os elevados índíces de acidentes de trânsito cm nosso P:tí5. 
onde ocorrem, anualmente. um milhão de sinístr,)s. nmtil.wdt' e 
ferindo mais de 300 mil pessoas, matando 50 mil ~ cau.sanUo m:lis 
de 4 bilhões de dólares de prejuízos à sociedade. numa Jimt~nsão 
inqualificável de perda.,; afei..ivas, lágrimas. dores e orfnndadc.•. 

No mês de dezembro do ano passado, também falei sohrc 
este assunto, alertando para os problemas relacionados <:om r) 
grande afluxo de veículos nas estradas. devido ao período de 
férias, quando uma parte considerável da população se desloca d(' 
suas cidades para outras regiões, especialmente para o Jitoml. cm 
face do estado precário de conservação das estradas. 
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veículos em nossas ruas e estradas. Tenho lido na imprensa. ultimamente, o 1lebate sobre a 
Mesmo com divergências em nossas estatísticas. o noSso obrigatoriedade do usO do cinto de segurança Jecretada pela 

desempenho, em matéria de segurança no trânsito, é deplorável. Prefeitura de São Paulo, cidade onde está ~ ndt' exigida e 
Enquanto o GEIPOT, órgão do Ministério dos Transportes, estima fiscalizada a utiliza~o do cinto de segurança pelos motoristas e 
o número de mortos no trânsitõ em 50 mil JXlr ano, os cálculos passageiros dos veículos que transitam na cidade, punindo-se com 
pelos critérios do DENA TRAN são de 21.400 óbi~os. E é com pesada~ multas os que transgredirem esta norma. 
base nesses cálculos subestimados que faremos algumas Tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto 
comparações entre os nossos e os acíd_entes de tf?insito do mundo, de lei, visando estender a obrigatoriedade do cinto de segurança 
segundo dados de matéria publicada em O Globo do mês passado. no trânsito em Brasília. o que também está alimentando polêmicas 

· O Br35il, com um número de veículos correspondente a principalmente pelos que considera!ll o direito de possuir um cano 
16%, ou a sexta parte, das frotas somadas do Japão e da e dirigir uma '1iberdade de expressão". sem nenhum compromisso 
Alemanha. produz o dobro d.o número de morto~ por acidentes de ou cuidado com o próximo. 
trânsito comparativamente aos dois países junteiS, podenaõ-se - Ora. Sr. Presidente, o uso obrigatório do cinto de segUrança, 
afirmar que, se tivéssemos o número de veículos desses dois há anos praticado na maior- parte ·aos países do mundo. 
países circulando em Õossas·estradas, isto é, 112 milhões de carro.s principalmente onde o trânsito se tomou menos arriscado, é um 
em vez de 21 milbões, que é o efetivo de nOSsa frota, teriamos hábito assimilado com naturalidade e consciência Pela cultura 
mais de 120 mil morto~ enquanto a Alemanha e o Japão, com esse desses países. · 
número de veia.llos. têm juntos menos de 23 mil acidentados Em artigo publicadO no Jornal da Tarde, o jornalista 
fatais. - - - Alexandre Garcia fai: um comentário que muito bem retrata o 

Issq_yale dizer que o trâ.nsíto no Brasil, segundo os dados nossO riível de conscientização. infelizmente refletido na aversão 
do DENATRAN, que calcula em 21.400 o nú_mero de mortes qu~obrasileirotemaousodoequipamentodesegura.nça. 
anuais, é seis vezes maiS mortífero que na Alemanha e no Japão. Assim diz ele em seu artigo:-
Mas. segundo os dados do GEIP6T. que ftxain em 50.000 o "Uso o cinto \lá 27 anos (na época precisei comprar um 
número de mortos anuais. o nosso trânsito, pelo mesmo ciitério, importado) •. e esse tipo de discussão é peida de tempo com assunto 
seria 15 vezes mais perigoso e mortal do Cpe aquele praticado nos ultrapassado. Discutir. boje em _dia, a validade do cinto de 
dois países considerados, o que é um verdadeiro absurdo. um segurança na cidade que é um símbolo do Brasil é muito 
escândalo, uma indiscutivel comprovação de -ignorância, significatiVo. É bem a, amostra do quanto os avanços da ciVilização 
irresponsabilidade e indiferença para com a vida humana, um demoram a chegar por aqui, porque demoram a ser absorvidos 
atraso refletido na irracionalidade cultural, quanto ao pela cultura nacional. 11 

comportamento das pessoas no trânsito. - E comenta a fatalidade mórbida de nossas estatisticas. 
Morre em nosso'l>aís. por ano, um contingente de pessoas qUando 140 pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito, o 

correspondente às perdas de soldados americanos durante toda a que deveria alarmar a população com a mesma intensidade da 
Guerra do Vietnan e aos soldados mortos dos país~ envolvidos ria D.otícia da queda de um Boeing cheio de passageiros, todos os 
Guerra do Paraguai, que durou dez anos. - dias, em nosso País. 

Dados do Centro Brasj.leiro _ para a in.fâncía e -ã A obrigatoríedade do cinto é' uma providência muito 
Adolescência - CBIA. mostram que. entre os jovens~ a maior importante para proteger o próprio motorista e seus passageiros. 
incidência de causa de mortes é proveniente de acidentes de mas é __ preciso que ele, protegido pelo cinto, dirija cqm mais 
trânsito - 31,28% -, enquanto que homicídios e falta de cuidado e responsabilidade para com os outros veículos e. 
assistência médica juntos -dão apenas 29%. especialmente, os pedestres, que representam 70% das vítimas do 

Considerando que a ma_ior parte. dos acidentes de trânsito trânsito, vítimas do próprio descuido, do excesso de veloci~. da 
poderiam ser perfeitamente ev_itáveis, pois é um problema embriaguez. da imprudência e da impunidade ao volante. 
concreto, de variáveis jâ conhecidas e quantificadas, portanto E precíso dar-se um basta a esta catástrofe com que 
equacionável com medidas. providências e politicas específicas convivemos, indiferentemente, todos os dias e que poderia ter sido 
para o setor, incluindo a fiscalização efetiva-·e----pennanente, a minimizada por ações mais rigorosas -do Governo e a participação 
prevenção e a educação de pedestres e motoristas, é urgente que se consciente,da sociedade. -
implante um projeto nacional visando conigir essa realidade Concluo, Sr. Presidente, reiterando a mensagem do 
brutal, que é uma das maiores tragédias com que convivemos em pronunciamento que fiz.., preocupado com o lamentável 
vergonhosa indiferença. desempenho do trânsito em nosso País, chamando a atenção do 

Em Brasília. por exemplo. desde sua inauguração, há 34 Governo e d,as autori~des não apenas para que se melliorem as 
anos,· por um erro de concepção e o imprevisível crescimento condições de nossas estradas, mas também parn que se promova, 
populacional, o Eixo Rodoviário Central, denominado "Eixão", junto com medidas preventivas mais rigorosas_ de fiscalizaÇão. um 
uma pista expressa, ·de alta velocidade, _cortando toda a zona amplo processo educativo-e de conscienúzação da sociedade, para 
urbana da cidade, com_ grande movimentação de pedestreS, que se reduzam radicalmente esses números assustadores e 
continua, a cada ano, v.itimando mais gente, sem que nenhuma vergonhosos de sinistros e mortes no trânsito, cuja: causa principal 
medida concreta tenha sido toma~ para corrigir o problema -e está no comportamenlõ dis PeSsoas, porque os meios modernos de 
evitar que pessoas morram acidentadas, atropeladas a caminho da transp::>rte foram criados como uma conquista do progresso e da 
escola. de casa ou do trabalho. civilização,_ e não como uma constante ameaça à vida e à 

No pronunciamento que fiz ontem, aqui no plenáii.O. teCi comunidade. 
algumas considerações sobre esses problemas relacionados com o Finalizando, peço a transcrição, com o meu 
trânsito. para chamar a atenção das autoridades e do público para pronunciamento, dos seguintes artigos: "Trânsito no Brasil mata 
esse flagelo que existe entre nós, uma ameaça concreta. previsível, 50 mil por ano'', de autoria de Luiz Augusto Micbelazzo. 
iminente e constante, que são os sinistroS- que podem ocorrer ao publicado em O Glo~, edição~ ~4-llw94, e •roa Carroça ao 
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lDa c~o automóvel 
.. ' ,. fj "FeFif.l .· ··.eq ~ U 1'-- i\Jd.,_. , _.1 ~LEXANDRE,9'ARCIA -.., ·.. ~0q1 _ 

f.ç....h"' ·-'~4 
Abro os 1ornats e veJO que os canecas estão discu: na desunado. .:1 tazer _'l v1da da !!ente maas lácu I! ma·t.., · 

und0 ajlor:J. a validade do uso do cinto de segurança. :~. lcitz - e não uma maquuw mortífera que mrerm'Za a 
..:on~uuacão me dá um grande desámmo sobre o atraso... nossa v1da e ena n~cos onde eles não ~xistem. O auto· 
da mentahdade nacional. Uso o cinto há 27 anos (naQ movei. c.:omo loda a máquma. é neutro. São os que I) 

epoca precJseJ comprar um imponadol e esse tipo de::t:,t mampulam - uu dingem _;.é que dão bom ou mau us(! 
Jtscu~sào e perda de tempo com assunto ultrapassado.2 a maquina. Para usá-lo bem. e preciso aprender ~e J!-.· 
Dtscuttr. ho1c em dia. a validade do cinto de segurança):::.. so. pelo ieuo. não e)t:i ·"endo feito na auto-escola. 
na cidade qÜc é um símbolo do Brasil é muno significar"' Mas: alem da tecmca de dirigir. de conhectmemo 
uva. E bem a amostra de quanto os avanços da civihza--~ da Lc1 e de alguma noção dos principias físicos -a que 
ção demoram a chegar por aqui. porque demoram a ~err,::; está su)cito o automóvel. e preciso também um mímmo 
absorvidos pela cul1ura nacional. d~ pnncip1os culturai!-> - desses que se 1raz de casa. 

De cena forma. esse atraso -cultural explica mm-C'J Coino o Pai,.., e pobre. muna gente compra um carrinho 
bém por que somos o_ pais cUjo trânsito mais mata n~e se ~ente supennr aos dem~i~ -~eres humanos que ao
planeta. ~uito provavelmen~e ainda não chegamos à"'i~ dam a pe. Como a vída anda difícil. muita gente acha 
n:iade llo automóvel. Ainda estamos mats para a carroS que é na rua ou na estrada o úmco lugar em que tem 
-v:a. O avanço tecnológico. que é o automóvel. ainda e.s.f ·-· chance de ultrapassar O"i outro~ - o:;ó que apenar num 
ta multo'> anos à frente da cívilização brasileira. Tam,;;::: acelerador. um r.:hnilpanZé t<imbem taz. E como anda· 
tS!-.O ~verdade que não sabemos usar essa ··t:~ovidade· ··(\ mu.-. ca.rentes de pnnc.ipios morais. não nos damos con
~ no<; matamos em tal ~uanlidade que e como se um 'I ta de oue~ "L:! I!Stamo-; dentro de uma armadura de aco 
Hoem~ cheiO caísse todos os d1as no i:Srasil. Alias . ..,.._ . - que ~ o aummóvd - pas~amos a ser responsávei., 
1:-.~o ac.omecesse. sei1a um. --esc-ãn~. lo n. acional. N.·o en· \ pelos qu.e estão p.rntcgJdo:-. ~penas pela rou.pa do ~.:orp(:. 
tanm. 140 pi!S\üa,<o, morrem por d1a errl acidente de triln- E cruel e desumano consl::aar que a cada dia I 00 bra~i-
... no e nada ar.:ontece. ic1ro:; pobres e: pedestre:-. :-.ão esmagados. destroçados. 

Todo\1 mundo diz que a cu1pã e -da impumdade. por brasile1ro~ out::: usam o carro como arma morta\. 
Para 1%0. de\ ena ser ie~tó um Código de Trãnsno bem :-.em protegerem vtda de seus 1rmãozinho!1 que anaam a 
mat~ ngoro:-.o que (l pro_1eto fioJe tramitando no s-ena- , pC - "e 4ue também não entendem o automóvel. 
üll. \ta~. além ÓÍS!-.0. e preCISO que a'\ peSSOas SC m11· \ 
U\!rm.lr.:m para p(:r~eber 4ue o automóvel é uma máqut- \a .~aHsla 
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. - 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. 

WURIVALBAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes ã 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a proposição. 

palavra ao nobre Senador Aureo Mello. (Pausa) 
A palavra está. franqueada aos Srs. Senadores que dela -3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 46, DE 
queiram fazer uso. 

O SR. JACQUES-SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra 1993 -(Incluído ein Ordem do Dia. nos termos do 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a art. 375, VllL do Regimenrn Interno.) 
Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

palavra ao nobre Senador Jacques Silva. · 
0 SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO. Pronuncia 0 n• 46. de 1993 (n• 248/93,na Câmara dos Deputados), que aprova 

seguinte discurso. Sem revisão do arador.)- Sr. Presidente, sn e o ato que renova a permissão outorgada ã Rádio Fraternidade 
Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia 

Srs. Senadores, faço uso da palavra para também lamentar a morte modulada na cidade de Araras, Estado de São Paulo, tendo 
do nosso querido Tom Jobirn. ocorrida ontem nos Estados U r:üdos. Parecer, proferido em plenário. em substituição à Comissão 

Tom Jobim., compositor, cant.Jr de mão cheia, parceiro de de Educação: · 
Vinfcius de Moraes e muitos outros cantores e compositores 
bn.si:leiros, d.eixa, sem sombra de dúvida. uma gran4e lacuna na - 1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
Música Pop.1Jar Brasileira. favorável ao projeto; 

Quero, portanto. nesla oportunidade, a exemplo do que já - 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
fizeram outros Sena~. transmitir- 3os familiares de Jobim, pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
como de resto a todo o povo brasileiro fã de Tom Jobim, os- meu proposição. 
mais profundos votos de r.esai'· Muito obrigado. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADQIIES: 

Esperidião Amin - Garibakli Alves Filho - Humberto 
Lucena- Ronaldo Aragão. · . . 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência 
dispensa, na presente sessão, o período destinado à Ordem do Dia. 
nos termos do art. 174 do Regimento Interno. . 

Nada mais havendo a tratar, a Presidêncm vai eriCerrar os 
trabalhos, designando para a sessão ordinária a -realizar-se 
segunda-feira, às 14b30min, a seguinte -

ORDEM PO.DIA 

-1- . . . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375. VllL do Regimenrn Interno.) 

Volação, em turno único~ do Projeto de DeCreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 25CV93 na Câmara dos Deputados). que aprova 
o alo que renova a permissão· cb. Rádio Independente Ltda., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, em- Substimição à 
Com,issão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto~ 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Áureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 45, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art, 375. VllL do Regimenrn Interno.) 

Votação, em nnno único, do Pro,iC:to 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 sonora em onda média na 
cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

!993 

-4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 48, DE 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
an. 375, VllL do Regimento Interno.) 
Votação. em wrno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 48, de 1993 (n° 264193. na Câmara dos Dep.Itados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do Brasil Lida., para __ 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
nà -cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres, proferidos em plenário. Rela:tor: Senador Áureo 
Mello, em substituição à Comissão de Educação: 

-1° pronunciamento: favorável ao prÓjeto; 
- zo pronunciamento; pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

-5-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VllL do Re~ento Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n° 273/93,na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pennissão da Rádio Litoral Llda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
~e Osório, Estado do Rio Grande do SuL tendo 

Pareceres, proferidos em plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, pela 
regularidade dos a tos e procedimentos concernentes à proposição. 

-6-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N- 50, DE 1993 

(Incluído _em_Ordem d() Dia, nos termos do 
art. 375; VilL do Regirnenrn Interno.) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 50, de 1993 (n° 277/93. na Câmara dos DeJXJtados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nova Era de 
Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade -de Borrazópolis, Estado do Pazaná, 
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Parecer ravorávcl, proferido em plenário. RelaLor. Senador 
José Eduardo. em substituição à Comissão de Educação. 

-7- ~-
PROJETO DE DECRETO j,EGISLA TIVO N' 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dià, D.ós -termos do 
art. 375. VIIL do Regimento Interno.) 

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 52, de 1993 (N" 246/93, na Câmara dos Depnlados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádic Grande Lago 
Ltda., para explorar serv-iço de radiodifusão sonora em onda média 
na cidade.de Santa Helena. Estado do Paraná, tendo 

Pareceres favoráveis~ --prOferidOS em Plenário, em 
substituição à Conússão de Educação: 

- 1 o pronunciamento; Relator: Senador Ney Maranhão~ 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso Cm:nar.go, 

pela regularidade dos atas e procedimentos concemente~ à 
proposição. 

-8-
PRO.J&TO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 

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

VotaçãO, e til turno -único, -do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 55, de 1993 (n•267/93, na Cámai-a dos Deputados), que-aprova 
o ato que renova a concesSão-- cXltorgãda à Paquetá 
Empreendimentos Ltda., para explorar sirviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

-9-
PROIETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, V!IL do Regimento Interno.) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7, de 1994 (n• 308193. na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a outorga ctererida à Rádio Cultura de Timbó Ltda .. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Timbó. Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecer favotável, proferido em plenário. Relatoi: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

-10-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9, DE 1994 

(Incluído em_ Orden;l dD Dia, nos termoS do · 
art. 375, VIIL do Regimento Interno.) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9, de 1994 (n°30l/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

. ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapa jós Ltda., 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Santarém. Estado do Pará. tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenárlõ~-Relator. Senador 
Dirceu Carnetto~ em substituição à Comissão de Educação. 

-li-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 
art. 375, V!IL do Regimento Interno.) 

Votação, em turno ónico. do Projeto de Decreto Legislativo 
n•1o, de 1994 (n• 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga permissão à Fundl'ldn p,. tlrh:tn~"'~ Thien<;en para 

executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos. na Cidade de Novo 
Haml:urgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Ptreceres Javoráveis, proferidos em plenário, cm 
substituição A Comissão de Educaçio. 

- - 1° prcounciameoto: Relatm: Senador Joio França, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronuodamento: Relator. Senador Meira Filllo, pela 
regularidade dos acos e procedimentos concementes à proposição. 

- u- ~~ ~ ~ ~ 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIlL do Regimento Int=o.) 

Votação, em lwno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 11, de 1994 (n• 265193, na Câmara dos Depulados), que aprova 
o ato que renova a pettnilslo outorgada à S. A. Rádio Vetdes 
Mares, para explomr setviço de mdiodifusãO sononi em ftoqü&lcia 
modu!Jula na cidade de Fmtal.eza, Estado do Ceaní, tendo 

Parecer favorive], Proferido em plenário. Relator. Senador 
Dirceu Cameiro, em substituição à Comissão de Educação. 

-13-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Jncluido em ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VID. do Regimento Interno.) 

VOtaçio, em tumo único, do Projeto de Decmo Legislativo 
n• 12. de 1994 (n• 319193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato qne ootorga pennissão A Fundação Olltural Cruzeiro do Sul 
para exocutar serviço de radiodifusão sonora em ftoqüência 
modulada na. cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoriveis, proferidos em plenArio. Relator. 
Senador Meira Filho. em substituição à Comissão de Educação: 

::.. lõ prominâamentô: favcrivel ao projeto; 
- 2° pronunclammto: pela regularidade dos atos e 

procedimentos cOOéerrientes ii proposição. 

-14-
PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 

(Jncluldo em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VIlL do Regimento lnlm!o.)· 

Vocação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislalivo 
n• 18, de 1994(n• 252/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a oonoessio outorgada ii Rádio Anaguaiá Ltda, 
para explornr serviço de mdiodifusão SOil0!1l em onda média na 
cidade de Aragualna, Estado do TOCODtins, tendo 

~ P!"""C"" favorivel, proferido em plenário. Relator. Senador 
Carlos Patroclnio; em substituição à Comissão Educação. 

-15-
PROJETO DE DECREI'O LEGISLATIVO N" 19, DE 1994 

(Jncluido em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, VlD, do Regimento Interno.) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decmo 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 radiodifusáo de sons e imagens 
(televisão) na cidade de Anipolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favoriveL proferido em plenário. Relator. Senador 
Carlos Patroclnio, em substituição à Comissão de Eduaoçio. 

-16- ~ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"23, DE 1994 
(Em regime de urg&lcia, nos tennos do 
art. 375, VBL d0 R.-:~cr~" T.-.~ ~-· ~ ' 
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Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo Afonso, Estado da Bahia. (Dependendo de parecer da Comissão 

n° 23. de 1994 (n° 327/93_, na Câmara dos Deputados), que aprova de Educação.) 
o· ato que renova a concessão outorgada à Rádio Moo.tanhés de 
Botelhos Ltda .• para explorar serviço de radíodifuslo sonora em 
onda média na cidade de Botelbos, Estado de Minas Gerais. tendo 

Parecer favorável, proferido em plenário. Relator: Senador 
Henrique Almeida. em substituição à Comissão de Educação. 

-17-
PROJETO DE DBCRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de urgência. nos termos do 
art. 375, VIIL do Regimento Interno.) 

Votação. em turno único. do projeto de Decreto Legislativo 
n° 24, de 1994 (n° 328/93. na Câmara dos Depurados), que aprova 
o ato que oulOrga pennissão à FuDda.ção de Ensino Superior do 
Vale do Sapucaí para executar serviço de radiodifusãO sonora em 
freqüência ..modulada., com fins exclusivamente educativos. na 
cidade de Pouso Alegn:. Estado de Minas Gerais, lendo 

PareCeF fãvoráVel, proferido em plenário. Relator. Senador 
Lucídio Portela,em substituição à ComissãO de Educaçio. 

-IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVÓ N" 62, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art.375. VIIL do Regimentoln.terno.) 

Disrussão, · em tUrno úniêc. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 62, ile -1993 (n• 268/93, na Câmara dos Depu lados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade 
Rãdio Vila Real Lida. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na ci.dade de Ctiiabá, Esrado de Mato 
Grosso. (Dependendo de paw:er da Comissio de Edua~ção.) 

-19-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" Ó4, DE 1993 

_ .. (Em rCgime de uigência. nos tezmos do 
art. 375, VIIL do Regimento Interno.) 

Discussão. . em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Cámara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade 
Rádio Emissora Pa.rnnaense S/ A para explorar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Londrina, 
Estado do Par.má. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação.) 

-20-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 69, DE J 993 

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

Discussão, em turno- "Ónico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos Depulados), 
que aprova o ato que outorga permiSsâO à-Rádio. Mariana Ltda .. 
para explorar sexviço de radiodifusão sonora em freqaência 
"modulada na cidade de Mariana. Estado de Minas Gerais. 
(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, VII L do Regimento Interno.) 

Discussão, em b.lrilo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Câmara dos Depu lados), 
que aprova o ato que renova a pemiissão outorgada à Rádio 
Cultura de Paulo Afonso- Uda., para explorar senriço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Paulo 

-22-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 20. DE !994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de ~creto 
leg"islativo n""20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a pen:nissão outorgada à Rede Nova 
Terra de Radiodifusão Ltda.. atualmente denominada Rede Fênix 
de Comunicação Ltda •• para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em f'reqiíênciã. 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 !994 

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

Disa~ssão, em turno · úliico. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o .ato que renova a pennissão da FM Rádio 
Independente de Arcoverde Ltda.. para explorar serviço de 
radjodifusão 900ont. em freqüência modulada na cidade de 
Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação.) 

-24-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 26, DE 1994 

, .(Incluído em Ordem do dia, nos tennos do 
art. 375, VIIL J>!!ágrafo único, do Regimento Interno.) 

Disa.Jssão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 26, de 1994 (n° 344193, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos 
Dourados FM Uda., para explorar serviço de radiodifusão soDora. 
em f:reqtlência modufada na cidade de Medianeira. Estado do 
Par.má. (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, VIll, do Regimento Interno) 

Discussão. em bJmo único, do Projeto de Decreto 
Legi:;lativo n• 39, de 1994 (n• 296/93, na câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que outorga permissão ã Rádio Serra Negra FM 
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonorn em freqüência 
modulada na cidade. de Alterosa, Estado de Minas Gerais. 
(Dependendo.de l"irecer da Comissão de Educação.) 

-26-
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45, DE 1994 

_(Incluído em Ordem do Dia,-nos lermos do 
8rt. 336, b, do Regimento Interno.) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 45, de l994 (n° 222192, na Câmara 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: 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa NadonaL 
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-27-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 

LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência. nos termos do 

art. 336, b, do R~ento Inrerno;y 
Votação. em turno único, -do Substiwtivo da Câmara ao 

Projeto de Lei do Sel)lldo n• 179, de 1990 (n• 202/91. naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso? que 
dispõe sobre o regime. de prestação de serviÇOs públicos pela 
iniciativa· privada. previsto no art. 175 da Constituiçlo, e regula a 
concessão de obra pública, tendo 

- Parecer proferido em plenário. Relator: Senador José 
Fogaça, favorável ao Substitutivo da Cã.mara: Com. ·requeiimentos 
que apresenta. - --· · ' · · · -

(Dependendo -de pareceres das Conrissões de Assuntos 
Econômicos e de Serviços dé Iotra .. ~tura.) 

-28-
PROJETO PELEI DO SENADO N" !12, DE 1993 

(Em regime de urgência. nos termOs-do -
art. 336, b, do Regimento Intemo.) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Lei do Senado D0 

112, de 1993, de autoria do Senadcc C6sar Pias, que a!tem o art. 
19 da Lei n• 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo para a 
demarcação das terras indígenas. e dá outras providencias, tt~. 

- Parecer, proferido em plenário, Relator. Senador Aureo 
Mello, favorável ao Projeto e à Emenda. em substituição à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

-29-
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE 

LEI DO SENADO N" 1!4, DE 1991 . 
(Em regime de urgência, nos teDD.os -dõ 

art. 336, b, do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 

Projeto de Lei do Senado n• 114, de 1991 (n" 256<V9i-naquela 
Casa), de autoria do SenadOr Marco Maciel, que estabelece 
normas para o uso das técnicas de engeoharia genética para a 
construção, manipulação, cittulação elalxmlçio de moléculas de 
DNA - Recombinante e de or.ganismos. e virus qUe os contenham 
e dá outras providências. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Sociais.) 

-30-
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN"ll7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, b, do Regimento Interno.) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara D0 

117. ·de !994 (ri" 4.151193, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto-Lei nao 227, de 28-de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
Sociais e de SerViÇos de Infra.Estrutura.) : 

-31-
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN"I22, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Chnam D0 

122, de 1994 (n" 4.714/94, na Casa de origem), que altem a 
redação do parágrafo único do art. 60 da Lei n• 8.713, de setembro 
de 1993. (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 

. Justiça e Cidadania.) 

~32-. 

PRO.JETO DE LEI DA CÂMARA N" 128, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos termos do 

. art. 336, b, do Regimento Interno.) 
Discussão; em tUrnO único, do Projeto de Lel da Câmara n° 

!28, de !994 (n" 4.147/93, na Casa de origem), de iniciativa do· 
Pxesidente da Repú.blica. que transforina a Campainha de Pesquisa 
de Rea1rsos Minerais - CPRM. em empresa pública e dá outras 
providências. (Dependendo de parecer da ComissãO de -ASsuntos 
Econômlcos.) 

-33-
PRO.JETO DE LEI DA CÂMARA N" 136. DE 1994 

(Incluído em OrderD. do Dla,-D.os termos do 
art. 336, b, do Reginiento Interno.) 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
136, de 1994 (n° 4.80U94, na Casa de origem), que_cria e 
transfonna, no quadro permanente de pessoal da Secretaria do 
íribJ.nal Regional -do Trabalho da 6• Região, os cargos que 
menciona e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

-34-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 122, OE 1993 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

art. 336, c. do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de 
Resolução n• 94, de 1994.) · 

Discnssão, eiii hlmoúnico,do Projeto de Resoluçãon° 122, 
de 1993. de autoria -do Senador Marco __ Maçiel, que cria a 
Comissão de Ciência~ Tecnologia. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de ConStituição, Justiça e Cidadania e Diretora.) 

~35-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 94, OE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, c. do Regimento Interno.) 

(Tramitando em conjunto como Projeto de 
Resolução n"l22.de 1993.) 

Discussão., em tumo único, do Projeto de Resolução D0 94, 
de 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal. transformando a Conllssão 
de Educação em Comissão de Educaçio. Ciência e Tecnologia. 
(Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e Diretora.) 

-36-
MENSAGEM N" 309, DE 1994 

(Em regime de mgência., DO' tennos do 
art. 336, b, do Regimento Interno.) 

Mensagem n° 309, de 1994, do Senhor Presidente da 
República, encaminhando ao Senado Federal solicitação para que 
seja autorizada a contratação de ~o de crédito extemo, no 
valor equivalente a a~ cento e quarenta milhões de dólares 
~arte--americanos. de principal, e:r 1re o Estado do Ceará e o Banco 
Internacional para Reçonstruç? · Desenvolvimento -- BJRI). 
destinada ao Projeto de Desen o • mento Urbano " ·:lr:stão de 
Recursos Hídricos do Ceará ••Jcpenden~~~ d{· """tc•..ccr d 
Comissão de Assuntos Econôm .r ~ 
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-37-
0FÍCIO N" sm, DE 1994 

(Em regime de urgência., nos teii!lOS do 
art. 336, b, do Regimento Interno.) 

Oficio Õ" sm. de 1994, do Serihor Preóidente do Banco 
Cemral encaminhando ao Senado Federa! solicitaçio do Governo 
do Estado de Sio Paulo, n:Jativa ao pedidõ de emissão de Letms 
.Financeiras do Tesouro do Estado de Silo Paulo - LFJ1>, 
destinadas à liquidação de procatórios judiciais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Eoonômicos.) 

-38-
0FÍCIO'N"Sn4. DEI994 

(Em regime de urgência, nos: tcimOS do 
' art. 336, b, do Regimento Interno.) •· 

Oficio n• Sn4, de 1994, do Senhoc Pn:sidente do Banoo 
Centml. encautinhaDdô ao Senado Fedem! solic_iloçilo da 
.Prefeitura do Municipio de Sio Paulo, n:lativa ao pedido de 
emissio de Letras Fma.nceiras do Tesouro daquele Município, 
destinadas à liquidaçio de procat6rios judiciais. (Dependendo de . 
parecer da Ccmissio de Assuntos Econômlc:os.) . 

-39-. 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" !SI; 1992 

(Incluido em Ordem do Dia DOS lennos do 
art. 172, L do Regimento Interno.) 

Discussio. em turno ánico. do Projeto de Lei da Câmara D0 

151, de !992 (n• 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobn: a 
extifiçio da contribuição sindical a que se referem os arts. 578 a 
591 da Consolidação das Leis do Tmbalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei n• 5.452, de I" de maio de !943, e dá ootnls 
providências, tendo 

Parecer proferido em plenário. Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto. com Emendas D0s 1 e 2, que 
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a Emenda n" 3, de Plenário.) 

-40-
PROJETO DEiX:l DO' SENADO N" 232. DE 1991 . 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos 
do art. 254, parágmfo únioo, do Regimento Interno.) 
Discussio,-em nfmo 6iiico, do Projeto de Lei do-~ n"' 

232. de !991, de autoria do Senllda: Julaby Magalhães, que 
autoriza o Poder Executivo a defmir as terras indispensáveis à 
pn:servação ambiental, in"'gmn"'s dos bens da União e dos 
Estados, na forma do art. 23, VI e Vll, combinaQo com o art. 24, 
VI, da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário. Relator: Senador 
· Ronan Tito, em substituição 1 Comlssio de Assuntos Sociais. 

-41-
PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" II, DE !994- COMPLEMENTAR 
Discussilo, ein turno único, do Projeto de Lei do Senado n~ 

II, .!•· 1994-Complementar, de autoria do Senador Ma= Maciel, 
que dis~ sobm fÕnles de rectli80S do Fundo de Apoio ao 
Descnvol'· imentc Social- FAS, e dá outms providências, tendo 

Pa cer sob 1° 227, de 1994, da Comisslo de 
- o\.ssunto~ Econômicos, favorável ao - Projelo com 

F..menda•, ~ 1 I"':·· C.."AE, que apresenta.. 

--- ·-"- -:-:---·---..- •ok• -.:- ·--' ~; ,.:. • 

-4Z-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 35. DE 1994 

(Incluído em Ordeln do Dia. nos termos do 
art. 172, L do Regimento iDlemo.) 
~ 3.172. de 1992, na Casa de __ origem. de iniciativa do 

Ministério Público da União, que dispõe sobre a criação de 
Procuradorias da República em municípios do interior, e dá outras 
providências. _ 

(DependendO de parecer da Comissão de ConstituiÇão, -
Justlça e Cidadania.) 

-43-
PROJETO DE LEi Dó SENADO N" 73, DE !991 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
~. 172. L do Regimento Interno.) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do Imposto de Renda para bolsas de estudos de médicos 
residentes e remun~ão de estudantes em estágio para 
complementação de estudos. universitários. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos.) 

-44-
PROJETO DE LEI DO SENADO N" !30. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art. 172, L do Regimento IDlemo.) 

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede ao 
idoso e ao deficien_te f'ISico ou mental o beneficio da percepyão de 
um salário minimo mensal, desde que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua
familia. regulamentando o inciso V do artigo 203 da Constituição 
Federal. 

(Dependericfu de pareceres das Comissões de Assuntos 
Soda is e Assuntos Econômicos.) 

-45-
MENSAGEM N" 314. DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 281 do Regimento Interno.) 
Discussão, em turno único. do Parecer n° '237, de 1994, da 

Comissão de ~bJiçã(l, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n• 314, de 1994 (n• 899194, nà l>rigem), de 24 de ootubro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repíblica submete 
à deliberação do Senado a es_colba do Senhor VALDIR 
RIGHEITO, para exercer o cargo de Ministro Togado do Tribunal 
SuP,Oriat do Trabalho. 

-46-
MENSAGEM N• 349, DE 1994 

Escolha de Autoridade 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

. art. 281 do Regimento Interno.)' · 
Discussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 1994, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
o0 349,de 1994(n° 99JJ94, na origem), de I 1 de junho do corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
delj_Qeração do Senado a escofua do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exeroer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Está encerrada 
a sessão. 
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! 
Inclua-se no Art.l" o 5q!Uinte parigrafo: 

"Parágrafo único. Fioom n:vogadoo o Ar!. ?' dO Medida Provisória n• 706, de li de 
novembro de 1994, e respecnvo puagraiO único, bem como o 1llCISO lll do Art. 3• .da_retl:rida Medida 
PrOvisória. . 

J ustifu:aliva 

O Uoyd Íliasüeào, empresa de 104 onos de ulade, foi a enlulade que abriu. nossaa tinhu 
de navegaçio através do mundo. Fruto de enfrerulm<:nlo entre sua sdministnçio e a ~ da 
Repúblioa. dUian!e o govemo Collor, a qual a antiga administraçio mandou para por10s onde o Uoyd 
tinha dividas os melhores n&VIOI, para estes serem IIIeStlldoo e, desse modo. se !lltçar o governo a 
resolver )lelldênciaa linaru:eiiu pmedu foi o Uoyd lend.> à ~ de pelder credibilidade junto ~ 
clientes (mestco) e, ~ente, 1r tendo diliculdades cumulativu. M tentalivu de soluçio nio 
eram globais; intenuva-se sanar um problema sem dar-"' condições de reCUJ><DÇio globo! à Companhia. 

· Lamentamos rudo acima descnto e louvamos a iniciativa do Congresso Nocional que no 
dia 14 de junho do conente ano aprovou a Medida Pro\'ISOria 499/94, adotando, na fonna do Projeto de 
L<l de ConveBio ., providêru:iu tendentes a rec~ do Uoyd Brasii<~ro. esvaziando, no que diz 
respeito à venda de ativos da em~ - :\rt..ZO e seu Paragn.fu Unico e maso UI do Art. JO -. o conteudo 
da presente Medida Provisória. A ornenda OYll apresentada tem por escopo garannr. respeiiDndo decisio ja 
tomada por este Parlamento. a mteita realizaç;lo de um plano completo que,,.. a plena recuperaçio da 
Companhia de Navegaçio !Joyd Bruileíro - Uoydbras. 

Oulros5im, convem regiStrar que o Mirusla!O dos Transpottes encarrunhou. alraVes de 
Nota Técnica assmada no dia 2319/94, PLA..'IO DE SANEAMENTO FINANCEIRO DO LLOYD 
Bf!AS!LEIRO semelhante ao aprovado pelo Congresso Nacional através do supramencionado Projeto de 
Lei de ConveBio n 13194, e tambem que o Uoyd BraslleJrO foi excluido do Progmma Nacional de 
D<ses"tizao;ão attavés do Decreto n.l322, de 2 de d=mbro de 1994. 
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,. 

Por oponuno lembJHe que a supressio do Parágnfo único e respec:livo Art.Z' e incílo 
III. do Art. 3", se justifica porque o empnistimo foi cont:edido por conta e risco do Fundo de Monnha 
Meroonte e 10 delelminar !lia disposilivos, a "imediata venda de ativoo" da Companhia para popmento 
do empnistimP. fica frusl&do o objelivo mlior da opeiiÇiD 1in1ncein, porqw: 10 inves de apoia-la, miiiiO 
ao conttálio, contribuirá para a liquidlçlo de suu Wlidades produlivu, diticul1111do maia aanda a 
obtenÇio de...,..... n.o•...uiu àiiWUitalçio da Empresa e ao papmenro da obripçio conlmida. 

'"'"""' de todo o exposto, tomo por prudente e jusra a emenda por nós api<Sel\llda, ao 
con&mar decisio já fimlada por esra CasaCo~ ev1tando um ocnllito de posiÇ<les. NesteS· 
tennos. solicito dos nobres pores a aprovaçio da presente emenda. 

-·· 

--Apreaantaçlo da Emenda i MP nR 742 

t.-IF" 0<1>7 4 2 

0-0<'>02 

I 

Acrascanta-se, após o artigo lR, o soguinta artigo 2R, ranumarand~ 0 atuel 
artigo 2R para 3Q. 

' Artigo 2g. Sará concedido empréstimo por intermód!D do Banco Nacional da oa,..nvol
vimento Econ!lmico e Soc!al.-BNOEs-à Companhia do Navegeçfto Lloyd Braeillliro-Lloybrás- das 
tinado ao sonaamanto f'inancairo a racuparaçfto oparacionel a aconemica dasta empresa. no v!: 
ler de R$ 70 000 000,00 (Satente milhi5os da Reais), com recursos do Fundao da Amparo ao 
Traball1ador-FAT-, formalizado madianta inatrumanto particular, ~ansada a conatjtujçilo da 
garant!.aa, obedecidas ae soguintae condiçilaa; 

I - taxa da juros ; 6" ao ano, c:eplta!izedae durante a carOncia; 
.JJ- prazo de carAncia; 2 (dela) anos; 

JJJ - amortizaçlo; am 17 (dazaS!18te) parcelas 118mastrala; 
Parágrafo Onlco. Para a afativaçfto ao omprástl.mo do que trata asta artigo,prasontea 

sua ralavAncia e o oou caràter axcapcional, nllo lha silo ap]icaval.s as oxigllncias ou dmpadiman 
tos para a raalizaçlo da oparaçõas t'inancoiraa eat:abaloêidaa plllo Podar Executivo, por àgaas 
da adminlstroçl!o dirate, indirata ou amprasaa controladaa, bem como oa limiteçl5as associadaa 
ao endivido m ante do Sotor PÚblico. 

JUSTJFIC ATJVA 
O Lloyd Bremlalro foi rotlrado do Programa Nacional da Oastatizaçllo plllo GCttvamc 

através do Oecrato nQ 1322, da 2 da dazombro da l994,impcnd~ agora a raalizaç!lo do sa 
na amante t'inancairo a racuparaçiio da a m prose, qual.quor qua soja c daatinc a sor dado à C o iii 
panhia futuramonte.A injaçl!o da rucursca nacaoeària ao !lllnaamunto o racuparaçiic d'a . Lloyd
brás, quantifiCada a a m R$ 70.000.000,00(Satanta Milhi5Íoa da R aals), daatin- à liquidação 
da dividaa da custalo voncidaa, invastim antoa •• racuporaçiic a arm açiic de navioa da f'rota 
própria atuaJ. bam come à ccnst:ruçllo da nov• ambarcaçi5s, al.ám da ccbartura parcial. do 
custeio na fasa inicial da roto m ada daa cporaçi5as c cm orci!ü& -
· o vc!JJmo do raco.noa foi dotar minado a partir da uma Ql;u.sU~Pj;IP daqual.a apresan~ 

de antarlormonta no PLANO OE SANEAMENTO FINANCEIRO 00 LLOYO BRASILEIRO, ~.!:!. 
tido a aprovado no llmbito do Mi~Mtárlo doa Tranoportas, o encaminhado através da Nota T c
nica de próprio m i~Mtárlo em 23/09/94. 

Publieaclas 1111 DCN (Seçio II), de U/12194 

R 0118 da F raitas 
O aputeda F udarel 

PSOB/ES 
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EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA DESTINADA A 
EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 745, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 1994, QUE " CRIA A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E 
PRODUTIVIDADE - GDP DAS ATIVIDADES DE FINANÇAS, CONTROLE, 
ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO, E DA OUTRAS PROVIDêNCIAS". 
----------------------------------------------------------
CONGRESSISTAS 
-------------------------------------------------·-------·---
Deputado JOÃO PAULO 
Deputado LUJZ CARLOS HAUL Y 
Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT 
Deputado LUIZ MOREIRA 

002,007,008,009,010,011. 
006. 012. 

Deputado PAUDERNEY AVELINO 
Deputado RUBEM MEDINA 
Deputado SJGMARINGA SEIXAS 
Deputado VALDOMIRO FIORAVANTI 

001, 016. 
003. 
004. 
015, 
013, 014. 
005. 
-

----------------------------------------------------------------------------------------------
SECOM 

. ' . __ . 

J APRESENTAÇÃO OE lOMENDAS 

~NO""''"" •------- --=:-J 

r ;j"~ L-,-. ~~__:~__:·:_' _ _,.L __ ~_~_··_· -_-=.:-=.-=.-=.v·,_-·_·· -_· =~:-~~--· ._ .. w_':=l _ _J 

r-···-- _______ .,.,•1'<1------- -----------, 

1 Inclut·SC no 111. t• da MP da referencia o seguinte inciso VI: 

I 
- • 

"Art:·I•' 

,_ 
u
m
IV
V-
VI· dCI nfveil superior. médio e auxiliar, integrantes do quadro de 

pessoal do Instituto Nacional do Sesuro Social - INSS, autuquia 
pertencente ao Ministério da Previdência Social. excetuados 01 

beneficiários da Gratificaç!o de Estimulo i FiscaliDçlo e i 
Arrocadaçlo- GEFA, na fOOna que dispuser o Regulamento' 
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J\Utificativa 

N. ltMdadea típica dos cargos de que tratam os incisos I a V do artigo t• da MP 
74S/94.slo exercidOJ. na plcuitude, pelos ..mdores pm-idenciários pertencentes...,, quadros 
do INSS. wtarquia que movimeata a cada ano, nas pontas da receita e da despesa. quantia 
equivaleme a SO bilhlSea de reais. a ~ maior do pais, _ 

,.. atividades de llnançu, oonlfele, plancjamento, orçamento, gcstJo sovenwnentai 
etc,. nlo slo privativa dos Ministérios do Planejamento e da Fazenda Ao contririo, slo e1u 
exercidu. IUIIbém, cem nlveia isuús do desempenho e de produtividade, no imbito do INSS, 
noa termo1 do seu llegimeato lntemo. 

A Pio iDclusiD dos xrvidom previdenciários no resime ds sratifiCoçio de 
detempeabo e de produtividade. ainda na MP 745194, soa-nos como grave injustiça. ilém de 
ccmnriaro disposto 110 UI. 39, § I', ds Constituiçlo Federal. 

A propoll& de inclullo do inciso VI, pretendida na presente emenda. a par de ter o 
suporte do texto CODJtituciooal. certamente se coiUtituiri em im.Q911ante inst~to na 
melhoria doa serviço• previdenciirios. Vía estimuJaçio de seus ser.idores. o que beneficiari.. 
desde já, IS milh6es de aposentsdos e pensionistas em todo o Bmíl. como também c:en:a de 
JS millll!es de cotllribuintes. 

A exdullo doa Fiscais de Contribuições Previdenciárias e dos Procuradores 
Autárquico~ do INSS dos beneficias desta MP se justifica pelo fato de que ji possuem regime 
próprio de sratifiCoçlo (a GEF A) 

Sala das Sessões, em .. 

DEPUTADO JOSE LUIZ CLEROT 

MEDIDA PROVISÓRIA N"' 745, de Z de: dezembro de 1994. 

EMENDA MODIFICATIVA 

-Terça-feira 13 8653 

"AtL J". FP iogibddJ a Gratt&:.çio de D 'lrj "• e Pmdurividldo ~ PaHiica 
PUblíca. n 3 • • Orç.mcaa:J. F"maDÇU e Ccdro&e - GDP,.dcrida .. oc:up.:M de 
c:arp cfi:tivoa: 
I -da CamUa Fiuaçal c: Coaaolc; 
0-daCam:iradcPI j c~ 
m - da Cam::ira de Fsparietim em Potitic:u l"ítbiic:M c Gcldo Goria l· 

IV -da. Tácaicode Pb:::tj P-lSOl do Grupo TP-1~ 
V-de-_.,., deAmaliarTécaicoedeAuxilisrde-oiÇiode-de 
~ fcr:ar'nrica Aptic:ala. 

JUSTIFICAÇÃO 

A- .,;pai do ..... I' pode W' a- diMdlo _..a da 
~ 1111 l'illad& da Gx •c ;I' do Al:mdllde diMda aoJ .mdoos .,. 
- • .-...... ..., ... _de~--· •• 
~ilrdc:\i-' a:~DJp ·E ;! *adridlde.calo* CcaopM., ' de 
.mdllde. Jllo po* wrilr. 11m ..curca ' · • ' e alo cklpcD:Ic de d!riçlo do ce. 
pciLIIM:iu'' + Ccmo Jl 1 .5 ;':do doconG alo da.._.- embora dela~ 
OQIDO CIOIIdiçlo ca:acial ~ a. de decailiUi8du pu de dic:ãcia c: c6ciélacia ao .,. excrdciD. poclmldo. 



8654 Terça-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

podllm, ._.. dD IIIOdo a rr6âr a qiiiÜdldD do . E, a:mo aa• r ;c de pode 
_. \lira!8da ., aadcio aa · c.'IOIIdiç&:s qDCI x .,.._a póorilar, o que: ia:lprdc: a ~ 
.-....., ... ......., - permilll adllli;· ;' • ,....._ Em ma cDm. l'ftiPOII* a 

---- . . . ooditpaoiriw. ~ -....~ <;<oss;/:l;s 1 '1- {lt 
(06) 

Dezembro de 1994 

APRESENT~ DE EMENDAS J 
137? ~2?""9'4] r Pl•did• Provhóri• n~:~ 745 7111111

-=;2/12/94. 

r=D•put•d~ LUIZ. MOREIRA (PrL-BA.) 

,o_-.__ ro- ..... - so--c.a-

lndua-.e no M. I" o in:o VI c, con'<!qücn!cmcntc, dê-se ao~l" 
do Art. 2' a rcdaçi«} a seguir pmpo!.ta 

Art I" 

V1 - de nívcJ superior, intermediário e auxiliar da Secretaria de 
Assuntos Eruutégicos da Presidência da Rl:pública. 

Art. Z' ... 
§ r• A Grdlifkação de Dc!.""Cmpcnho c ProdutiVidade será 

calculada obedecendo critérios de desempenho individual dos servidores e 
jn..;;ti!udonaJ dos órgão~ c entidadt:s, conforme dispuser alo conjunto do 
Mini:.iro de Estado da Fa1.enda c dos Mini....-lrO$ de Estado ChcfC da.-s Secretaria...;; 
da Admini>1111Çâo Fe<k-rnl, de Plancjamcnto, Orçamento c Coordenação e dt• 
AçsuJllos l.;...trdlégjcos da Presidência da República no pnu.f' de 1:11é sessenta 
dias. 

,JUSTU1CATJVA 

A Medida Provi.<ária 745 ins!ituiu, cm seu M. r•. a GnJ!ificaçiio 
· de llcscinpcnho c Produtividade (GDP) das ltividadcs de finanças, controle, 

orçamento c planejamento devida aos servidores ocupantes dacargos e1élivos 
das cam:irus de Fillflllças c Con!rolc; Plllocjamento c Orçamcnlo; Especialistas 
em Politicas Públicas c GesUio Governamental; de Técnico de Planejwncnto 
P.ISOI do Grapo TP-!500; e de nível superior, de auxiliar técnico c de auxiliar 
de admini>tnJI:Iio do IPEA 

A criação da referida groüficaçiio vem contemplar o alendimento 
de jtL.<Qa tcivindicação dos ~rvidorcs públicos que dc.~cmnenhmn sua" 
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atividade~ na.;;: cmrcira.c: de fin:mça", ccm-lmlc, orçamento c piunejaR.~~Io, 
C<Htsi.dl·radao.: funÇ6c~ típica.-~ de E~lado. como tais merecedoras de trat.anJL'fllO 

guc assrm a.;.: car.JCtcril.c. Observa-se, no entanto, wna inexplicável omissão na 
eleição dor.: órgãtls que cfCtivamcntc deveriam ser contemplados com a 
conces~ão da citada compensação pecuniária. 

Isto ocorre, fw1d:mtcntalnu.-ntc. em relação aos servidores da 
Secretaria de Msunh)S Estratég.~co!- da Prc'!iidêrtda da República ( SAIUPR). 
Órgão de Assistência Din.1a c (mt•diala ao Prcs:ldcnlc da República. quL· 

dcscmpcnlm atribuições no plancjamcnt'' c eXecução de atrvidadcs c!-tmtéglca.., 
típica< di: li<tado. 

Com efeito, a Lei n" 8.490, de 12 de novembro de 199.2_ que 
dispÔL' sobre a <'rgani7.3ÇãO dn Prcsid&nci::t da República c dos Mini.<.térim. 

· cl"lHbdt•t:c: como finalidade_ • da Secretaria Uc Ac:::.:u.nlo~ E!-1ratégico.c: 
"roordc·nur o phmc-jamcn!o ~tra~égico nucion2!!, pr01oovcr C!fudos, 
clahor:tr, coord.-nur c controlar plo.trws., prot!;ruma~ c projdo! de natureza 
cstruh.>.g;'-.,., H!!lim carudcrizttdt~ pt.>fo l'rcMdcntc du RcpúbJi'-"8, indu~·c no 
tocanf( ia inforruaçõeo~o e uo Drucrozonc-dmcnto geopolítico e econômico, 
nccut..ur a'!'l atividud~ permanentes n«~sUrias ao e~:croao da 
cornpctênciu do Conselho de l>cfcsu Nacional, c coordenar u formulação e 
ucompunhur tt cxecuçio du políücu nudcur-'' 

ConfOrme se vê. a SAEIPR est.a diretwucnl.C envolvida, no m~ 
alio nlvcl, oa coordenação c no pbtncjamcnto du estratégia naciona~ o que 
lhe confere, com maior propriedade do que alguns dos órgãos conteJpplado!' 
com a aludida gratificação, razões corivlnccntcs- para ser também beneficiária'· 
dr.~~ grati.(kaçã<>. 

Com a conccs~ão de tal gratificação a.Js scrvidtms da c:arrcira da 
Sccn:Laria de AssWllm- E~tr&églcos, fi:iz-sc ju!-1.iça ao profkuo trahalho que 
esse~ ~cf\·idorc~ têm dcscn\'~llvido cm dcfc!>a dos intcrcs.~cs cslr&êgicos da 
!'odcdadt.· brdSilcírd. 

Portanto. deixar a .S/\1<:/PR ao largo de tal grdt.ifi~..d.Ção rcpJ·cscnta 
omíssâL1 injustifk-ávct que :;;c prctcndt· corrigir. 

APOIAMENTO 

JORGE .. LULY HETTO (PFL/SP) 

--~AURO BORGES (PP/GO) 

ROBERTO BALESTRA (PPR/GOl 

IVO ftAINAROI. (PftOB/RS) 

ETEVALOA GRAS~I OE ~ENEZES (PTB/tS) 

JOAO FAGUNDES (pftOB/RR) 

YtRNtR YANOERER (PFL/PR) 
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Apoiam•nto i Emenda do Deputado Luiz Mor•ira à Medida 
Proviaória 745. 

DDELftD LEAD (PP/ftG) 

JDNtVAL LOCAS (Pfl/BA) 

EMENDA A MEDIDA PROVISÓRIA N" 74S, de 02 de dezembro de 1994. 

Acresceu1e-se i redaçlo do Art. I' 

Art. I' Fica imtituida a Gmifícaçio de Desempeubo e 
Produlividade.GDP du llividades de finanças, controle, o...,..ento, p!onejiiiDOIIIO. 
urecadaçlo. fisc•li711çio. cobrança e procwadoria devida aos ocupantes dos cargos 

efetivos: 

VI- dos servidores administrativos da Arrecadaçio. Fiscalizaçio, 
Cobnmça e Procuradoria do Instituto Naciooal do Seguro Social- !NSS. 

Sala das Comissões, em 08 de dezembro de I 994. 

JUSTmCATIVA 

A incluelo doil l<"tvidoro_.: adnJinilllrllivoa do INSS, que lr.blllluun na krl de 
AintoMlaçlo, Cobnuaf• \'1 Procuradori&l lo me-dida d<" irrl'ltocflrf.Jjt_lltif' t~il C)llt t.i1 t«Vi ... 
dose• caujuri.no:nto com 01 Piacaia e ProctU"âdorc,, dtlentorel dia OE:PA, tio reqMMIÚYt~ill 
pt'la r-.alimÇGo da l'tiC\"ihl da Prfvid&ncill Social no l'afl. 

C'mlprt •sclllf"tlcer,lodavla qUC'", f'Ait&: 11or\'idor~v fàmn o luporlt' 11dmini1trad• 
vo dfKJitttlM cll•.aoriu, qut lem eomo IHrefn d~ dtseJnpMiho :funcional, aiMn do toda 1 pma 
de JN"Odulividad..- do fi11c•l e do procurador, também admiuittram • roceilu qut o COW'i· 
bninle J>romove t'lapontaneamonff'. 

Acreaco dtrt;tncar que ct:we111ervidorer1em umo reS~ponnbilidok df'!lnthtlho e 
coÕ~pJc.x.idad.- dt tw\'{u Clquívalt:"nte-a w do T~euico do To1ow·o Nacional, odCit hout~floia
do• por pcrcentuol dt Rolrihuiçlo .~diciooal VDriavel, vaotogem pop aoo Audiloreo do 
'f•IOUI'O N~oe~ional. 

O principio dt i•m.u•nir&. consAgrado pela Comrtituiçlln Frodertl • dcw encoa
lfN·. Dll prilica,. o ,rt(Jdto • re-gra de quo pRrli fw1clo im1al. iaual rotribuiclo. 

Dezembro de 1994 
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~ poi•. llbund.nt• • pme-i~ indilpeftlldvet ... inclndo •- ..vo 
IMda quo ora • •:uminaltO Coogr.no N.cional 

,,. 

1\ll:.iJIDA PROVISÓRIA r\r> 745. de l de de;ccmbm de: Jt)fU, 

EMENDI\ StiPRf<:S .. c;t\'A 

JliSJlFJCAÇÀU 

Os paragrafos !' ~ :.::~ qw: propomos supnnnr uawn ck: nwcna que. a ngor. 
nio dc\11: ser contemplada na U:1. Trata-se de SllUaÇio ·o afulamento '* ~ pua o cxcraao de 
cargo e função de CMfi.ança ou tQUivalcntes - qüe já se acha rcpla pelos at1J801 93 e 102 da l.ct n'' 
8.112 e Jegu.._ cspocificas. AssmL cumpro ao Poder Exoc:uuw. ao ~ a panfica<io. 
embdccer cvcmuau: ~çõcs. bem como exccoõcl a du. dt modo a mdbor adaurumar a cmccalo 
da WDII8Cftl. desde que araxiidol 01 pnnap101 da IDVftO''idede e da kpbàldl:. 

Quanto ao~""· C fl:ltallb::Ne L ·rio. • mcdicla que o~ 
du vuragcns em to~~jaato. de foraa Dlo ~ é ~ Olmo, já que iacldaes IObn: 
bases de cãlculo especificas. diferattcs e fixadas cm ki. Nc:abuma iüb;ipt ç"' C P*ivd oo IIC:rlhdo de 
propiciar que se:ram IIJcidmrcs uma IObre a ouua. o que CUKla'lZanl. a~. Akm dlao. o 
ICICtO pode suatar dUvida !Obre seu \'Cfd:ldeuo ak:ance. ai san vmdo a prejudicar a aplJQÇio da = 'b<,-~ ~Ci'&i.S 1-/ rz/~4 
(05) I 

"1>€1>. ~ /IL'W w1 Qo Pio~I<.V4~TJ· 
"?T 1 ~s 

MEDIDA PROVISÓRIA N" 745, de 2 d• dozomlxo de 1994. 

EMENDA SUPRESSI'V A 

Suprlma-ae os parigrafos 2", J• • 4" do 011!&0 2". 

JUSTIFICAÇÃO 

Os pari&rafoa 2" e 3• que propomos su.prlmir tratam de malála 
que, a rtgor. nlo deve ser contemplada a.a. LeL Trara-se de sttuaçio - o afutameato ele 
Rl'Yidorn pora o oxorddo de cuzo • flmçio d• conllmç& • que Ji .. adia roalda 
pdos mlgoo 93 • 102 da l..el D0 8.112. Assim, CWDPft ao fodcr ExecutiVo, oo 
~lar a patllkaçio, -- ft'l!llhWll ~bem como~ a 
elas, de modo a melhor administrar a coacesslo da vantqem. cletde que atmdlc.lcM; 
oa prlndplos da Impessoalidade • da legaiid&clo. 

Quonto ao parágrafo 4°, é totalmmte d..........uto, • modlda 
qu• o pagommto daa wnraaens ..., GJ111aa1o, õe - .., ......- é 
obooluhmmt• óbvio, já qu• IDddcDtH aobft buea de cálculo eopodftcu, dileftDtH 
•111oulu omld. NonhWIL11Dtorp~taç1o é -.lwlno ...,Udo do propiclu que IOjam 
tnddenres uma sob~ a outra, o que cuactertzuta a cumulad\lld.ade. Além dlao. o 

Terça-feira !3 8657 
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texto pod~ sucttar dUvtdas sobre seu.wrdadeiro alance. aj s1m vtndo 1 prejudicar i 
apUcaçlo d.a aorm01. 

(05) .....r!Z c;.:: :5 HAUL'i -PrOiltário: 445 

\lf:.J)IOA PH:O\'ISÚRIA N'" 7~5. de: 1 de dc-zc:mbrn de: I 111M. 

\hc:rc--sc: J. red:.çio dn arri~ Z" para • SC:I[Uifttc: 

~ -\rt. ~ -~~-Gmaficaçlo de -Dc:sa .. pc::aibl) e ProdunwAadt: ~ra como lilnne maxDD:) 

2.238 pclOfDS por servldct. COIIUj 1 1 cada poDlO a 0.0936,-.do muar~ 
ba~uco doi telpDC0\'01 rawu supenor e IIJII:nnCdw1o. observado. pera ._ * .._ 
de YftiC'ÍIPneo&. es~ o diapcNca .. an. r da Ui a• 1.15%. de 4 • 
fevereiro de 1994. 

~ I'" A Gãnficaç,lo de D ; b c _Ptodurmdldc scra caJcuiMa ...... ,.,lo 
cmenos de k 1 4 c todmduiJ clol SCI'VIdona c IDSDQICICIIIIJ dai orp. e 
.:nw:bdt:s. coofonnc dlspuler ato CCII,JUDtO do Ministro da Fazaxla c: dai Mial:mol dt 
Eâdo Cbdi:l da SCic:n:ranM di. A ' SC1IQio Federal c de ~tr"J ~ 
..: (OOtdc::naçiodãPniS-Idénaada Republica. dO pmmde ale bO d&M. 

§ r. Os ~ ......,. de carw- • ..- tntt o an. •· ,. t .... • 
Graâficado dt D 5 ' e Pa f L· ..... licu(:6a dt áltift c::ta'dcie 
prniltu .. ut. 112 da Lei •• l.lll. de ,,. e ... ..._ c.- dt ~ 
~e~.-.e ............. I 1, I f' ' C.JO .......... --... -........ •. 
~ J• .-'\ Gtall6clçio de D t I c: PmduaVJdlde tcna p1p a pHDr di 1• de 
dc2cmbro de 199-4. ma valor oqwvalaR a ICII:ID por a:aco do pt'C"o1a)., c.pac ~ 
.uugo. are a rcguJamaaçio que tna o 4 J•. 

§ 4• Ficam ~ a puar dea data. a tnlllferà:lcla c a n:d&ltnbwçia de c:up doi 
quam,:. de ~ de ~ arpa. da A 

1 

....... dan:a.. aurUqmca C 
fu.DdaaOCiól.l.. para o lPEA . " 

JUSTIFICAÇÃO 

A mdaçàoonp:W SUJCG ~~-a Gtardic:açioao tce)dl ~di 
Esquadr.a. .ao pauo que a MP 7411ibau a RA V~ hmne. su)e~C~Ddo-o ~ ao da La ri" S J$2194 
l':ml sunpUJlcat o ~ro dado a GDP. propõe-« a ~di: um mcuno .: UAICO W... apüc::&MII 
dOS \'UX:UIICIÊ4 du carreuu .aapla. 

'-'o rocana: as iupoll:lc:a de ccsdo cb Xl'\l1don:s. a n:dlcio ~ ~ M 

1\.-smçõc:s ao paprncmo da GDP em dou ~- de modo que ap:au quem c:.urça DAS 5. 6 ou 
C..u-go de NlOiti::Z:l Espa:W tOra doi stsa:ma a pc:ra:ba ~- Quem OCi1J* DAS-I. RICC:baa 
<i O ~'• c os dcmms nada pcrc:c:bcrto. 

a) dc:sn:spc:a o art. I 02 do RJU. w..~~: de6DC o cxctaao de carp cm c:orrusUo c:amo JJtUaço1o de cfi::cn.o 
..:xcraao.. aa qual por defimçio. se ~ o~ ao cxcmao do aiJO cfcaw ,_ ClOOI:bçacs 
normau. para todol os tim. Logo. dJJcrunmar a l'm'1bwçio cm limçio do Cõii'JO e ano~ c fetr: 
o prmc:rp10 da cqwdlde e unpc:noe1....,. }ia que. te afutado para oc:upar carso de CCIJfi:aaça. o :la'\1Cb" 
.:sta aleDdmdo. por dctintçia. ao IIIEI:raiiC pubbco: 
bl no cuo doi ~ Gm~ a carri:ua -foi cnada c:xatameme pua PfOPICW' a 
:\cbmlsf' :.ia dtn:U e aumrqwca de I'CCUI'IOII l:unaaol ~ para o exeraao de &IIVIdlrdc!l de 
d!I'CII$) c~ aa IOdai 01 .. ""'e órpx. sem~. A ~ COIIhna a UDrR:ra da 
ColiTClr.L .a Lct a• 7.834. que ddiac IUU .unbwçóc:a. c pra muaçio aaa uaaót1uca se ~ um 
Gest« cxcn::aido DAS""' num (q:to tma 50 '% da GDP. c outro cxen:cDdo DAS-4 .., s-.. a 
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Graa.ficaçio IDiqi':IL IIIU amta Cldo DO c:xc::rCICIO du ~ ambwçócs ~ pn:lpi'JM da 
==a. 
.: I um SCMdor ocn:endo DAS·2 na DMsio de~ Gerais do lPEA nx:ebena a GDP ~ • jt 
que <UPEA UJlCIIa cano cnDdldc o Sasa:ma - ma oa Dlvuio de Scmçcs Gcra&s da.SEPLAN nlo a 
rea:bcna. pou a SAG da S.EPLAN Dio 11111C1Ja o SilraDL Um ICI'\Ildcr c=m cxcn:::IQ) • s.a- do 
~ ha:a.........ws da SEPLAN Dlo RIIXIbma a G1 1 s , • poa a SEAIN oio -.a o S.... 
\tu se mnu DD ICI'VIÇOdc.apmo •' atawodll SOF. tcCIIIbcd. 

A~ ~é do sublbbar01 dali~ onpiiiS ('Z' e r) por um JÓ C 
JefiDir as ~ qua dlo clira&o a Graa.ticaçio. p~ tupôo:::lel de D.U.,. 6 c c..., dr: 
~aaucza EspcaaL ~pua a Prtr 1b • da bpublàcá (àlpcllac cm que a CICIIio ii ~) 
~ qUIDdo a propna c:&r'I"CUa prcYqa a:mo .mbwçio Cll*lfica o cxaaao de mvxildal da diro;:lo o 
u a ........ No cao doi DAS ~a 4. &cc ao art. l02 do RIU e nocc::aariD ...,ar pelo 
mma1 o ....no tnr11NDD ciMo ao DAS-4. ou % di GDP. Ou-*' ao& ...a- caWI:& 
aG« di. a.._....-~- .enm mms cnra.......a~ pua 

.,.,.,. ... ~-·· .............. --

.,.~ '1lt& ~~~€S r '4)•2/~ , 
r-l"fhm-J 

MEDIDA PROVISÓRIA~ 7-15. deZ de dezembro de: tQCM.. 

EMENDA MODIFICA11VA 

••An. Z'. A GtW'fi ;' dr; D i 4 c~ u:ri. CDIDD limllc máimo 
ll.lll ~ px la"VVdor. cu• ; h h cada pcrm a 0.0936% do llllior ...,...,.., _.., __ ...,..,..c ___ ...,.. .... _ .. 

· " , ·, • ..,._.- art. r • Lei ... 1..152.. • • deltwnirw ··-~ :•. A Gt a i, de D • c Pt~"idldc :ICiá. cak:ulaia creia~ 
de ~ cb :II:I'VIIiola e ...,...,...., dei Oqiol e ca:idldlll., Cllllfi::mJe 

~.., ........ do MDoao da F.- c doo "'""""'" de - Cbclio doo 
S«nanM da ,1, 

1 

• açlo fcdc:ral C de pi j !!I {)rçamcllo C Coca 1 

Í 
1 da 

PJ '! da República. DO prazo de llit 60 cfill. 

§ ·Z'. Os .......... tibiiM& de a...- .... tnta o art. t• s=cziK::sle • 
Ga r: ~, .. e ... duti;'' I - ...... ,... ~ 

----ICd&Loi .. l.lll.del,.,aojo ----
~.---•naq..,;l--o. 

t ~. A.Ga4·' ' dDD 4 "' ePt.,...widada_.~a..-cte t•dDclmaablo 
da 1994. cm ftlot ~a liCUIIta por cae do~ m c:IPil ~ artJF. 11ê a 
rqp r ;"qgarna.of 1•. 

~ 4•. FK:::ml ~ a pltàr cima dita. a bawfaõxia e a rcdisa'ibaiçio de c:arp doi 

quadrol de pcsoaal de - - da A<haàsaaçio ~ ............ c 
fuadKioDal para o IPEA . • 

II!STIEIÇAÇlO 

A ,.,.,._, nWama origDial ,_ pela Mcdóda (2.DB .,.;....) .... ....,.;âra quo aa 
c::armns 4 ''<lu pcm.m abaçar cqui:puaçio com as carmru fiJcais. As ~ ficanam 
na faixa de RS l}iOO a ZJ)OO. CDqUadD os Audatorei Fiscals c ouam. pela MP 747, podcdo atJI:IIir â 
RS 7 .200. tcDib RS 6.600 de GtatiflCIÇio. Nlo ~ COIID:XB&,. assim. o BQYC probkm& da IMSio de 
quadro~ aNal que a cnaçlo da ~ visa superar. 

A pootuaçio p._ ( 12.238 ...... } pcmUtUi alcm;ar mn mUimo de RS 6.273 de 
Gratíficaçlo, obcdectdo. eu:Lauuearc. o teto de 90 % de Ministro de Estado A ndaçio origmaJ sujeita -
t. iana:urc - a Gratíficaçlo 10 a:10 de AlmiraDir; de &quadra. 110 pda'l que a MP 747 libera a 
RAV deridaaos fiscais da ReceiD. deslllli:mite. ~ apcaa110 da Lei ri" 1.1!12194 

A_......,.......,.. .. ._..,_....., ... oor ... cbo--<:ZO 
: :'1. de modo que~ quem !::otCTÇ:l DAS S. ó ou C:u-go de S:ltUrez::t Espccuú fora dos slStemU a 
po:n:d>o~. Quem~ DAS-I • ....ocra so,-.c ............... ..,_. 
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Esta~ embora possa a pi'DJCipto c:am:mplar o imr:R:ae doi~ gera dillDiç6or: 
•• demlspara o .ut. 102 do RJU, que t:k:&x o cxm::iclo da carp cm ccmaa:lo como tir:açlo d8 c:6tiw 
~ Da qual por defiDiçlo.. IC cqwpua O 80 ea:n::k:io do CIIJiO daivg - ~ 
normm. pua b::dol ocr fim. Logo, cbcnmmar a ~cm fiD;Io do CUJO ê .-i · ' · c tift o 

_ pra::iplo ~ cquidaic: C U"V"-Mfidt+ já que, IC afulado pua ocupU' CUJO da ~ O a\'ldor 
--.pordcfiniçio.oo-pUbtic:o: 
b) no cuo dai Gestores~ a cam:ira foi c:n:.dl. n• • ,_.pnJpleiar a, ... • a;:6J 
din:u e autírqu~e~. de I'CICIU'II:. bumaaol qrw'ifiados pua o cxm::K:io de ~ do ~ c 
~ an todolos ai:YCUI c Orgb, !Cm di.ltiDçio. A racriçio COIID'Iria a a.tura:a da Camira,. a 
La .. 7.134, que dcfioc Sllll atnbulç&lr. c Fia sltuaçio IDIHA ........ IC lpliclda: ta ~ 
~ DAS-4 num orpo teria j0 %da GDP, c 0U1ro exera::udo D~ nos-. a GJ•'S ;' 
tnll!gral.. mas ambo& cdo no cxercicio du mcsmu afnbaiç6::s C'SXIICim... prOpriar da carrcisa. 
c) um .mdor Cl:a'CII:IDdo DAS-2 • Dmdo de Serviçal Gcrm do IPEA ltiCdJeria a GDP-.....- ji 
que o lPEA 1:1D:1!P cerno cDidlldo o Slmma • mu a Divido de ScniQol Gcnil da SEPLAN alo a 
m::cbcna. poli a SAG da SEPLAN alo if:Rara o SiDIDL Um ICI'Yidor cm cxadcio a s.-ia da 
~lulu ............ da SEPLAN aio nxdlcnaa Oi!M'C ;' poil: a SEAIN alo ..... o s--... 
Mas 1C Cltivcr DO acrv:tÇO de apoio wlmwiiLiLWO da SOF, n::cebtri. 

A CIIICDdL. pon.Ko. visa IUbaituir Oldoil ~ por UID IÓ e cWiair caDO ~ 
que dlo dlmlo a Grardicaçio u '4 'riu ~de cfc:âw ~ pdo art. 102 do RIU. Nam. --·--··-de--dca----de atnbuiçio da G!:ltificaçio. CXJIIfiJnac )R\'U' o ..... .~........,. QuaaEo-~ codidol, trMa1e da,. 
medida que râiXDcm ac. rapac11Yo1 órpa&. · adido~ .-.. carp cm ..................... ,_dca_de!"" 
S6L,f, '111&. ÍH$JJÉ $ I :>, I I"L/9'1. ( ~ 
(01) 

' . 
MEl)lllA PROVISÓRIA r-r" 745. de 2 de dezcmbtnde 1994. 

EMENDA MODIFICATIVA 

r\ltcrc-se a rcdaçio do ani:go ~para • sc~intc: 

• Att. 2". A Gr.infiCaçio de Dc:sanPemo c Produtividade rer.i. como limile mâ.Umo 2.238 
pOntos por set'V1dor, com '' HL .. cada po1110 a 0,0936% do nwor bUic:o 
dos rcspectrvOII DÍ\'e!S .mpcnor c llltCnDCdiário, obterv.oe. para ,._ de &.ille de 
"~ ac~a~W--* • cllilpol:a. • .n. r cb Lei •• 1.152:.. de • de '"'rnin 
de 199-4. 

'li". A~ de llwui-CI'niclliiMdadc- calculada orio6rioo 
de dc3cmpcatJo wdmdu.a.l dos ~ c mstnuaoaal. elo:. ócgios c cutidadcs., coafurmc 
dispuser .ato ca:t.JuafO do Mimstro da Fazada c do& Miaisttos de Esc.lo Cbc:f:ls das 
Sccn:wu.s da Admlrustraç:io Federal c de P'a...,......,, Orçameuto c Coar ' i' da 
~da Republica.. no prazo de até 60 dias. 

1 r. o. ICn'idorel li:ulara de CU'IW ae cz- trwt.a • art. r•, ...-. c:edicl. ..,.. 
OrJb~~diiA' .. a .... fedaW-'-' .. ......_~ 
IIOIIU't. 4• c II dll Medida Pnm.ória •• 11.1., de li de ..w:.bn de 19M. ,.,.. o 
~ercicio de aqo~ c ~ de c.-.., patdla:..., a G~ de 
D pceobo e Produâvidadc: · 

Dezembro de 1994 
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a) ..- retlr'iç6a qaade para o aerdáeo dt arps e.- cOIIlisslo o. faf6et de 
C8lláaça de aMl DAS-S. DAS-6 e de II.IICIIftD especi& 011 ~ biS ..U. 
q1IMCie a oerdcío de .mdada de díreçio e auasoramaete superiora c~ 
e-. ~ apecí&ca da rapectinl CUftira. e qaHo em eurdcio ~ ~ 
i~ da PI aiod!Jitia da Repíbliea. 
b) limitada a cioquefta por cmto do vlllor pRVilto ao captlt. q...- pua o 
ezen:icio de catJO de •MI DAS-1 a DAS-4 011 equin.lreatn. 

§ J•. A Grati6caçio de Dc:sempcnbo e ProdubVKiade sera paga a partir de I" de detl::mbro 
de 199<$. em valor cquivalc:ztte a~ por CCDtO do prcv~no oo caput: dcsr.e aroso. até a 
~quetralllo~ t• 

~ .r-. Ficam vcdldu.. a partir desta data.. a tr.ulllfi::rêoc:a c a n::dimtbuiçJo de caJ'8CII doi 
quadro< de poaool de quwqua argioo da ~ '""""- -ca , 
finqeeonsl paaolPEA." 

IITSTifiCdÇÁO 

A Rdal;io ongmal SUJeita - dcsnocessanamc:ntc - a Gr.arific;açio ao tdO de A!m.i:r;mtC de 
Esquadra. aô paliO que a MP 7-t7 bbcra a RA V deste lutuce. sujCitiDdo-o apcau ao da l..ca u" 8 852/94 
Para sampüfic:ar o IJalaiDciiiD cbdo • GDP. fixa« um mesmo e liDH:o IIJJR aplicãvd aot ~ 
Jas catT'Cirat ~ 

A ralaçio onpal coatanpla as rcstnÇ(Sc:s ao pqamcaro da GDP em dois pazigr.Lfos. de 

modo que _. quem """"' DAS ~. 6 "' Cargo de N ....... Espoaol ftn doo - a pcnxl>o 
~· Quem oc:up&r DASoo4, receber* 50 %c 01 demais ada puoebetJo. 

Esca n:gm. embofa ..... ptmcipio coacemplat o iDDcresse doi órgka. gera~: 
a) dcsrespell:l. o art.. 102 do RJU. que dc::fiDe o excn:icio de cargos cm CODU5Sio ccmo sltUIÇiodc efdiw 
excn:iclo. oa qual. por dcfimçio. se cqwpara o afam,.,...., ao exen:iao do carso di::bw ou CXDdiçla 
IICiftMll. pua rodai 01 fiDI. Logo., ~a~ em fUDçio do CUBO e aDb-t.!fCIDÕIDiCO, e fm:: o 
priDcípio da cqwdldc C unp""'''Ijdadro j:i. que. 1C llfamdo pua ocupar carso de aJIÚÍaiiÇI.. O scrvicb' 
l:stá -...:fado. por dcfimçio, ao ldaeae pUbboo; 
b) DO cao doi Gcsmrcs ~a c:arn:n fui criada"'"......,. pua propiciar a Admini:ICJaçlo 
dircta e .au!ârqwca de recursos bumiOoll aua1ificadors para o ex.crc:K:lo de atMdadcl de d1tcçio c 

• *81040 cm todol: 01 nivcil c ÕCJIOI.. tc:m dilbDçio, A resQ1Çào c:mttaria a caturcza da Carreira. a 
Lei li' 7.1J.4. que define tua~ ltrJbu:iç6:ll. c IF1l siru.ç1o IDti~ se apl:icada: um Ge:tmr 
c:xatlCIJiio D~ DU1D ór;io !ala .S0 % da GDP. e outro exatmdo DAS-4 DO Slsuma a Gaali5 ~" 
imqral. ma ambol ~ DO excn:icio du mcsmu ll1"ibÍDç6::: c.ucnciais. prâprias da carrc:tnt.. 
c) um ICn'idar c:xcrtiCIIdo DAS-2 aa Divido de Serviços Gerais do IPEA m::cbc:ria a GDP iDlq;ral -já 
que o lPEA ímqp como eanct.dc o Sistema - ma aa Divido de Scmços Genis da SEPLAN Dlo a 
rcccbcria. pois a SAG da SEPLAN alo intqJra o Sistema. Um servidor cm exerticio oa Sccn:c:aril de 
AssuDttx; ~da SEPLAN alo l'llCdleria a Gaâficaçio. pois a·SEAIN Dlo iim:gn. o Sistttna. 
Mu s:: csti\U oo s::rviço de apoio~da SOF. ~· 

A p:ropoll&. portiDIO. é de substituir os doU ~ origiD;als (2" c ;n por um W e 
ddãlir as ,..._ que dio - à Go&li&caçJo. prca:rvaodo bipóo:o:s de DAS,$. 6 o Cargo de 
N.aucza &pocW. nquiliçio pua a PI ,· '! · da Rtpúbtica (bipó(cx: cm que a c:c::a80 é inccuáYCI) e 
qu8b a pcópna c:anàra prm:ja como attibuiçjo rspccifica o ccm:icio de aàvidld!ll de dircçio c a..,..,..,"""_,..,,, No cuo doa: DAS inferions a 4. fac:c: ao art. 102 do RJU é DOCCiário a.tq11I'U' pelo 
IIICIIOI o namo b:'a&mllt:llm ~ ao DAS-4, ou seja. .50 % da GDP. Quam:o aos atuab:Dc:ace cedidos. 
trabHc .. i. medida que rc:canxm aol . órpoc, saaD a.iJ critaicma::ule ccdidcc para 
_ ... -. .. -ar.pdoo quadro<. 

(02)(s/vlp<·"6-$0%1 •• , I / 
~ 7IJ>S. ~ s-s;oe s , ::} 12 ltC::Jm~L-JJ 

Terça-feira l3 Rfiól 
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MEDIDA PROVISÓRIA N" 745. de 2 de dezembro de 1994. 

EMENDA MODIF!CAT!VA 

Altere-se a rcdaçio do an:i"o ?> pam a seguinte: 

"Art. 2"'. A Gratifiaç:io de O. • 4 Jw e Procmbudldc tcra ccmo li:aúDe ftláDDo 
12.231 poii(OI por K:Mdor, con 1 L • \ cadl pooto a 0.0936% do maior 'c:ucmw:a:cu 
bUico doi ~ Diwu IUpCI10I' e IDD!IrJDOdWjo, obtcrwdo. pua fiDs de lintJD: de ...... _._~o dUpoo<o 110 .... 2" da Lei •• 1.11$2. de. do- do 
!994. 

~ 1•. A G• • ·c çt de Du::u4JQlbo e ~ xn. c:aJcubda crib!riol: 
de d::a:tupc:ubo llldiviWal doa~ e...,.,.........,., doi órpos e cabdldca. coafunac 

dispuxr ... CCIDjlmo> dD - da ·- • doo MiDutroo do EsoodD Cbefao du 
Sccftariu da .......... ._ Fcdc:n.l c dll I" 3 4 • Orçamcalo e Ccu ' ;h da 
Pn=eid!,ri• dl R.cpUbüca. ao pruo de Mé 60 dia. 

t r. o. .m.~era tirlll.ra • cuw- • cr-e tnt:1. an. t• • ..-.. adiciDII,.,.. 
---C!---daA I •• ""* Fedenlat.ialkp ......... .......... 
- art. .. c 11 • Medida Pnml6ria ~ 7ll. de 11. ~de 19M, ...... . 
euftÍCill de carpi e ~ de C8ll6-ea. pea:ebe: ... c •• ·r ~' • 

D 1 h ePrr••iw'idr: .. -.................... aerdáe.atp~~~-~
~·MdDAS-5.DAS-6ede...-...~-tltfiiÍ' · a.-.-. qo.-·-·-·--· ----,;·-.. ._ _.... ~ • rapcctift arn:in. e.-.~ aadc:ie a..._... 
-... e daPI ·n · daRrp'Kica 
b) ....... • a..q.aa ,... eram • Ylllor prerilt8 ... c:..-. ....- ,.... e 
ac:rcía.decupdeiiMIDAS-laDAS-4•Ufllã•' · 

§ 3"'. A Gtati5c:açio de l'lrcscmpc:Gbo c ProduiJvjdü: scri pqa a partir de 1• de dczallbro 
de 1994. cm valor cqWvaicab:: a seta:a por ccaco do previsrD DO capuc dc:IOJ anilo. 1116 a 
rqre!a.......waçio que a:ata o § 1"'. 
§.r. Ficam vedadas. a paJtl'r desta data. a~ e a m:tistribuiçlo de carp doi 

- quadn>o de ...-I do quaaqucr arpoo da ~ """"'- - e 
finviaC'OO'I para o IPEA ."' 

A pmtuaçio maxuna ongma1 (2.233 pootttsl nio penruara que as c:maru pciiUID 

a1cm;ar cquiplraçio com as c:arreims fi:scau. As rermmcraç&:s ficanam na &ixa de RS 1.300 a 2.000. 
mqu..ro.,. AlJdJtores FUcw c outro~. pela MP 747. poderio IDJISil' att RS 7.200. amdo RS 6:600 de 
Gm!ificoçJo. 

, A poaiUIÇio- ( 12233 -~ permítiJá olcoDçor mn -do RS 6.m do 
Ga ··r çfo ~ evideJwrmoxe o =o de 90 %de ~di: Esrado. A mt.çio drip.J. llljàa.
~ - a Grmficaçlo ao tdO de .AlJnituB de &qu:ldra. ao puso que a MP 747 libera a 
RAV dclrolimilc. ~apeou ao da Lei n• 8.8!52194. Para Suuplificaio trat:Eamct.do. GDP. 
fixa c um aamo e \mico ÜilliD: apbctYd aos ""' · ' das cam:itu aànplu. 

A rodaçio orismai ~as rosttíçõcs ao-da GDP cm dois JlOtÍII!Ú"- do 
modo que opcau quem exaça DAS 5. 6 ou c.rgo do N"""""' Espoc:ia1 fin dos - a pcraoba 
._........Qucm..._DAS-4, .-.so%ecodcmaisoada-

EIIa 1%fPa. embora poaa a priDcipio comzmplar o~ doa {:qiol. 11ft~: 
a) dc::m:lpcita o art. 102 do RIU. que dlmDc o cxaclcio de cargo& cm comissio ccmo situlç:lo de efi::tiYo 
c:xcrcicio. .. qual. por dcfiDiçio. JC cquipu:a o •&.........,., ao c:u:rácio do C&f!O eidiw -.. ccaiiQ&II 

Dezembro de !994 
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aormu. pca todoa 01 r-. Leso. dilcrimmar a n::tribuiçio an fuDç:lo do c:aqo é .-i . e c &R o 
priDcipio da~ c u• 1 •'idade .i& que. se a&scado pua ocupu carso de COiliimça. o ICl'Vidcr 
dCá afmdcDda. px dcfiaiçio. ao idlc:rt::ac pUblico; 
b).:>c:uodai~Go:wu ''" ac::am::imfoi cn.ta • pamprtJpis:ilra •, açkli 
diRta c ....,.a de n:c:u:ra. ~ ""'ificadoe ... o c:xcrdl:lo de .lbvidltdell da ~.....,;o ii __ ,......,_,..;cm 10dal 01 DM:is c {q:lo&. :ICID diltiDçlo. A raa1çlo ICIIDrUia allllàRZa da em... a 
Lcí rt- 7.13-4. cpc dcfiao "* ~ e 1JCD sila;:io .mli~ :te apD::.da: 11111 GeMar 
c:un:aldo DA.S-41UD éqlo 1l:ri& 50'"% da GDP. c outro c:xcra:mdo DA.Se4 ao Silrama a Grarificlçio 
i18:1pal,. 1D11 .aboa Cltio DO ca:rdclo du mesma atnbuiç6c:s CSSCDCWs. próprias da c:amlira . 
c) ,.. - .,.,._., DAS-2 na Dt.- do Scmçco Gonis do !PEA """""'"' • úiJP ...... • jt 
que o lPEA. dqJra COIIIO a:cidadc o Silam& • - - DiYido de 5a'YiQol; Gc:rail • SEPI.AN Dlo • 
rt1C1C1baia., pcila SAG di. SEPLAN alo iiMqra o Simml. Um ICIVIdor cm curcicio -. So:ftllllria de 
-IDa ,.;. da SEPLAN 111o """""'"'a GtalificaçJo. pois a SEAIN do- > Siolrma. 
Mas 1C caiwlrao ~«viço de apoio~ da SOF, l'CCCibcn.. 

. _ A propoaa. porta~m, e de substituir 01 dois puiglafos por um IÓ e ddiair 1:! ~ 
que dlo dirailo a Grallfic:lçio. pi'CICtWOdo bi:pcJac:s de DAS-S. õe CaiBO de Nal:un::a. &poclal. 
~pua a Pr · •• da ~lic:a (IUpóa::se c::m que a ccuJo é im:c:us&\d) c quEdo a pn5pria 
carrc:Ua pmqa como ab"ibwçio Clf'CIClfic:a o c::u::rado de cup de dim;io c ww.....,.. No cuo 
do& DAS iafCrioRs a ... &cc ao art. 102 do RJU . . asqunr pdo mcDOII o aamo ~ 
dldD ., DAS-4. ou ICja. 50 "• da GDP. atUalmeate ~. trata« de.. & roo:ücia que 
n:tr:aall-~ iqiol. Xftlll aals cedidos para c:vgo1 cm oamilllo,. ~ 
se: a fap doa SCI'Vldorcs d&:: seus quadros. 

~vt. '1>M Ç€ç~<:s; =t /ti j~q 

MJ::DlOA PROVISÓRIA N' 745. de: Z'dc dezembro de 1994. 

EMENDA MODIFIC.ATIVA 

AJiqc-sc a rcdaçio do ani~ ~para a ~ina:: 

"ArL r. A 5Jratúicaçio de Descmpcnbo c Proqua.vidadc rm ccmo lim:i&= máximo 
11.131 pour.ot: por servidor. Wllte:spcubidu cada JXllllO a 0.0936% do malar w:ocimcmro 
bUico doi relpOCtivos nivcts supcnor c ~ oblc:lwdo,. ,... .. de MllíR de 

· · o cli:qMcta .., art. r c1a Lei •• a.m. • " • fewftin 
de 19M. 

f t•. A Gmüic:açlo de D 4 illlci e ProduCivâdc ICD calculld& criréno1 
de- k 4 11!-c iDdMdual dor setvJdores e mmn•CV'Ml dos órg;ios e cm:idldes. coaforme 
dispuxr .., c:oojuolo do Mimsao da Fa=da e dos MiDisaoo do ~ Chdi:s du 
So:mariuda--FccknlodoP'a; -~eCuoc...._da 
!'.-;.da Rq>Ublica. ~ ..... do Oló60 diu. 

11"- o. .................. de ....... de .... -.""- 1", ._. ............. 
âflloleelllidllda da A' · · aç1u Fedcnldl iwlq:; 2 det ...._ relericlll 
- ..-t. .. e 11 da Medida PnYiMria •• m. de 11 de Mw.bn. 1,., ........ 
...mcio de ....... e .._ de .-..,., JMA I .. a ç..-_ de 
D ; '1 e ProrciiJimdade .. ~ llipé&aele~ 
a)-~aduiw ........... audâedecarp~e.~ .. 
'-ela de ead.ça detúwt DAS-!., DAS-6 e de .....-a.~ • eqQt 2 

~ ...- .....- • aariDe de aâYiàdeJ dt: direele e llllpel'ierel 
c h • te ~ atri1J111içJo aped&ra da rapectin. CUftira., e .-de - aadàe c......,. iatt:ii da Praic'' . da Rl:priblica, 
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~·-·--- ..... -·- ......... ·-·::::· :-::·:::· ~ ........... CIIEf'dd..awp ..... DAS-oC•atwi• 1 

, ......... ................... 
) ·r. NIO fãdo~íi:l t <l•fi·r ' 01 DYidon:s catidal nu ~ do puásra1i) 
~ p;oua ~ ~'W&\!M,;JU fok: taiJ:IUro .: riJaçUcs Qamçâo. ~.D:tia ,; ''ti'P"'IC•atliCUD de ru ... d 
DAS-3 c âi:riolw 011 ~,· a. ,_.. Eadol.. D1mr1o Fcdcnl e ~ 
acwal,,..e ....... .._"a"e"b"do........,.-.ier. 

§.r. A Gnti" :r .. D i I e Pltdltividlde .n. pl8l. a putlr de •• de dezembro 
dt l!'4. aa valar .,..nwheee a....._ por a.o do prcvato DO capar dela aJ1180. 1f1:!: a 
...,. ç' .. tmlaofJ•. 

f ~. Fii:MiwdldiL a pulit dcda da. a D:WILêocia e a rcdimibuiç:lo de CIU"p dos 

.......,. do pcooaol do - órgiol da ~ m-. auWqwc& e 
fi.• t 1 ..,.olPEA .' 

A pcaiUIIÇio - .,.,.._ (2.231 _.., nio permmn que u camótu pooam 
.._., ,._ ........ aa 01- fiocail. As ow- ficoorwn aa flWao de RS l.lOO a 2.000. 
- co-Fioeoíoo e-. pelo MP 747, podcrto- m RS 7.200 • ....do RS 6.600 de 
Gt•'' ~· . 

.. . . . A pcaiUIIÇio- (12.230 -~....-.. ........ um mWmo de RS 6.273 de 
Giiiiâ' ' obodecido. C\i · ' o 11e10 de 90 %de Mlmscro de EstUl. A rodlçlo (J[181Dalsujeda-

·a G•• C , 7 ao _,de AlnlnDie de &qu.tn. ao paao que a MP 7~7 libera a 
JlAV ... IÍIIIIilll.•j · ' a ..-aod1Lcl~l.152194. Puasuuplificaro~dlldoi.GDP. fb:a.-=--. Uaico limi:l: llpiDyd 1101 ,ax:ia ........ da cam:ilu ~ 

A-~_...,....._ .. _.....,daGDPcm<bs-de 
tiiDdct cp ..... ~ exaça DAS 5- 6 ou Caqn de NIIIUrcza Especial fura doi sutcmU a pc:rccb& 
· . qo..._-~. -~%eco-..-pc:rcd)erlo. 

____ • ......,.. ............. _doo __ ~, 

a) dia ; · · o ate. 102 do JUU. q~~e ddiDc o cxadcio de carp an CCIDIIdo como lldUif;io de e!dlw 
...-cíc:io. • .-L per dalilli;lo. 10 cqWpaa o ao c::a:n:iQo do cargo efdiw ua IXIIIdâç&ll 
....a. ~ Db 01 fiai. UWJ. dlw: a rca'ibuiçio Clll fimçio do cargo C llllti~. e fm: o 
prioo:i!oO>dooqoOoloodo.. . ii- .. - pora ..._ ..... de......_ o-
--pordollai<6>. .. - púlolico; b)., .-o doi a... Guris k a carreira fOi m.da o.....,.. pua ptOplciar a~ 

· ... e ~ di ~ .._ qn•tificackw pua o excn:icio de ab'Vâdcl de dirclç;io e 
~~~~~~ •IOdai a. aiwile óqiclt. ICID diltiDI;io. A n:ltnÇio CCIIItratla a MlUieZa da Cam:ua. a 
1Ai ~ 7.1'34. que cWiaG - llribaiç&ll. c p:ra litu:lçio allli-iKo31ruca JC apiQda: um Cicltt 
.....to DAS-4 - éqlo -. lO %da GDP. c 0UC1V c::u:rccado DAS-I ao S..._ a Gnatificaçio 
........... Cllllo a:ta:«dcio du ~ :llribuiç:6cs CSICIICWS. própria: da c:arre:ira. 
çJ---DAS-2 eo ~de·- 6aad do IPEA """"""'a GDP ""'oral· j& 
C11M1 o lP8A ...... a.~ Glltidlcll o s-.. -111P • Divido de Scniçol GcraiJ da SEPLAN o1o a 
........._ poil a SAO * SEPLAN alo .... o s-.... lhD :ten'idor cm exadáo 111. Sccn:aria de 
~ ._ . . da SEPLAN DID 1'IICiebcna a Grlli6ca;:lo. poil a SEAIN alo iiiDcpa o s--.. 
MII•CIIIiwlrao.moo•..,._, ' · · Mit.odaSOF. ro::cba:i. 

. A..-,- 'de .-rco dW porisroh e dctiooioc as- que di<> diteiin 
• o 4"' ;& pua.._., )ripóaol de DAS-5. 6 e Cuao de Nalurcza Especial rccPàçlo pua a 
PI • !! · dlltlpíblica ~ • que a C im:li:uá1d) e qum:lo. como DO cao doi a.:.a., 
a pNpria ~ prwaja o.:aJ llriblâr;lo o exaácio de cup de din:lçlo c r .....,_ 
No__, à DAS-4 e1DfDriorrll. .--...e pn:lpOIIa, ~ u'IIQiaç&ll ; a.da 
rela pqiiDCDIO Klll tattiç:lo. ~~ FQ :1S lupot~:S~o:S de cargos m.fenon:J a 
DAS--l.caP~&.EaMoi..Df'-c.~f · \J. ~duali:Dcu•a"c "b"do~ 

~~-~~ ~~~õlis, ':1/u/f 
(04) \.17+-r--U.... 

Dezembro de 1994 
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MEIJÍDA PROVISORIA N" 745, de 2 de cleumbro de 1994. 

EMENDA MODIFICATIVA 

AI- a red&çlo do anlgo 2" para a ...wnte: 
- Art- 2". A Gratlllcaçlo de Delempeaho • Produllvldlde IHl como 
Umlte aWdmo 12-231 ponto& por ..mdor, UIIT<I)ICIDIIeD cada ponto 
aii.O!I3611 do maior -......m bbko doa..,.,..,- DiW1o ouporlor • 
la~ obeervado. pua liDa de Jlml:le • , •• ··-...... 
itJidlalt .,. o dllpalto 110 art- :ZO da Leia" US2. de 4 de koaello 
de 19!M. 

S 1•. A Grallftca(io de Delempeilho • ProdutMdade ..n calc:uJada 
h • """' at- de deoempenbo llldMdllll doa - • 

-hldoaal doa 6qlac • mlld.lda. ..,..,.,.,., dlopuRr aiO -""'10 do 
M1D1a1ro da Fazmda e---de b-CbOfeo daa-da 
~-.de ~·o. OlçammiO< c-deDaçlo da 
l'lalcRada da kp(lblka. llO prazo de a !é 60 dia& 

§2". Oo--de-de--aort.1° 
paceberlo a GntlfiCIIçlo de D ,...,.., e Prudlilh!' 1 BM 
liiiUiçilos de erettw aaó:Ju ~ 110 ut- 102 da Lei ri' &11Z, de 
1990, ~ denq •"" ..n ~-- caaber, •- .., 
ftlll)ammla. 

§ 3". A Grallllcaçlo de D<semp<Dho • ProdutiVIdade ..n - a parar 
de l 0 dedezembrode1994, em w.lorequlvaleDteaae...,lllpor<miOdo 
prevlslo ao apul d..,. art13o, ~•t a ftCU)amenlaÇio que ualll o§ 1•. 

§ 4°. Flc:am ...mo~... • parllr - dam, • - • • 
redlatrlbulçlo de caiWOO doa quadros de pesaool de qualaquer l!qloo da 
Adm!DlmaçJo dlr<la, aulin!nla • rundacloual, para o IPEA. • • 

DISTIFJCAÇÃO. 

. A pon!Ua(lo IIWdma ortgiDal IJI'OPÔOill pela M<dkla (2.231 ponh>ll Dlo 
jJemiJtbi qae u CUftlru COD....,pbdu _...., ~ equlpon(lo com u 
eamlru llaalL Aa """Uil<R(6ea llcarim1 lU! falD de JlS 1.500 a 2-000, <DqUIIDIO 00 
Audll- Flocala • ou-. pela MP 747, poclelo allqlr alé llS 7-200. aeodollS 6.600 
de G~allllcaçlo. Nlo ao coomma, ualm, o pa.e problema da ......., de quadlw 
aiGal, que a alaçlo da YIID.,._ visa-- -

A--_.. (12.238 poa-) pamltlrt ~ "-"' aWdmo 
de llS 6.213 de Grallllcaçlo. -· __ ..,o 1010 de 90 "de Nmlslro de 
- A ftda(lo OI'III,IW O!Qdla - .........,__,. - .~. Gralllbclo ao 1010 de 
AlmlnmiO de Eaquadra;."' puao qae a MP 7471lbera a RAV deolda aoo 11oca1s da 
le«<la deaiO Umlle, oujelÍ>I(Ido-o apenaa ao da Le111° S.SSZ/94. 

A red&çlo ortgiDal ~IOIOpla u rHirlç6<s ao papmmiD da GDP &11 

dolo puápafao (20 e 3"). de - <ta< apmu quem exerça DAS S, 6 ou C..., de 
NahlrUa &pedal fora doa m!OIOU a l!<'ftl>a ID--11!. llU= ocupar DAS-4, 
-SO•eoocl&lloúll&daJ>I!I-.... 

Elia ...,-a, embon -a prilldpJo cooiOIIlplar o ID,_ dol6qloo. 
aeradls-.: 
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a) desreopdra o..._ 102 do IUlJ, que c1e11ne o-ele-em anJo+ ano 
o!~ ele efetlw OIW'ddo, IUI qual, por deiiDiçlo. 10 <qulpora O -.......,.., 00 

oxerddo do <afiO elellw IUII coacllç6os IIOI1Dol8. pua - ao -. ~ 
dl-=rtmiDar a retJtbUlç.lo em tunçJo do <afiO ó and-laonllm.ko, e fere o pdlldplo da 
equidade e lm~dad .. Já qoe, oe aturado pua- <afilO ele -"•- o 
..mdor está ateDdendo. ·-de!lal(lo. ao lntuea10 público; 
b) no cuo doa Gnlofto c.......ameolal8, a carreira tal aloda eatamea"' pua 
propldu a Adminlltraçlo dlrera • aulirqulca ele ....,.,_ biiJIUIIlOO .....u- pua o-ele allvldacles eleciiNçloe _..,em-ao- e 6qlac, 
oem dlolin(l<>- A n!Ob'lçic> amiiUia a IUIIW'Ua da Comlla, al.olll" 7.834. que deiiDe 
sua• aatbalç6el.. e aera lihla(lo att-'*m.Gm:la • ap]tcada: um Gator 4!Mf " 
DAS-4 DWD ÓfJIO h!rla 50 !I da GDP, e outro exorcmdo DAS-4 DO Slltmla a 
GradllaçJo ln~ IDU OIDbao ntlo DO - du - a111bodç6eo 
aRDdala. próprlu da carftiJa_ 

c) um -wtor _,.,do DAS-2 u Dlvlslo ele Servlçao Gerall do IPEA - a 
GDP IDI1!Pill - Já que o IPEA ID'"IR como eaddade o Slsuma - mu IIII DMdo ele 
5erYIÇUI Gerola da SEPLAN lllo a rec:el>el1a, JIOÚI a SAG da Sl!l'lAN nlo ID'"IR o 
SiatmiL Um ooMdor em ....-c:ldo 1U1 S.C...IUia ele AauiUM la- da 
SEPI.AN alo - a Grallllcaçlo. pojo a SEAJN nlo ID'"IR o SlotmiL Nu • -DO oervlçuele apoloadmiDIItradw da SOF, ....-rt. 

A emeoda. pol'lliDID, vila subodtulr ao doU par6pafof por um 16 e 
eleiiDJr camo td!DIÇ6es que dlo dln!lto à Gradflat;lo u con-pladu ano ele 
el'ellw OIW'ddo pelo UL 102 do IUU- Assim, quando coul>tr, - ....,...uda a 
avolla(lo ele cleoempeabo doa ooMdorel atutadoo, pua el'elto ele a~ da 
Gradil~ conforme pi'I!Oir o ft~Ulaménto. Quanto - atualmenll! adldoo, troa
• de. à medida que fttomem--- órJ1oa. - 111111 _, 
cedldolpara _..., comlsdo,evttando-10 allqadoa -ele oeusquadn>L 

(01) 
LUIZ CARLOS HAUL V Prontuário: 445 

," i . 

APRESENTA~ DE EMENDAS 

"~------------------------~-----, 

Modit"1car o Art. 2• da MP nt 745. de 02 de do&eabro de 
1994: 

"Art. 21 - A Gratit"ieação de Desempenho e Produtividade 
terá como limite máximo 2',238~ ,pontos opor aervidor, correapon
dendo cada ponto a 0,0936• do maior vencimento bÃ.ico do• re•
pectivoa n!veis superior e intermediário. obedecidos, exclusi
vamente, os limites de vencimentos previsto• no art. 21 d& Lei 
nt 8.852, d.e 04 de t"evereiro de 1994. 11 

Dezembro de 1994 
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jUSTIFICAÇÃO: 

A modificação proposta objetiva tratamen_to lsonômico, 
·nos- termos do di'sposto no Art. 7', oa MP n• 747, de 02 de de-
, zernb~:to de 199-4. 

APRESENTAçJo OE EMENDAS 

I' • • -

fdã[i2/Y4)1~-y.is~~õ2-~~~-i99~ ·-- ---

. [ Deputado Slparlnga Selxaa 

Terça-feira 13 8667 

J 

J 

J 
I' 10-- to-----51]9·--.... 40·-- •o-........................ --:1 

Modiricar o Art. 21 da MP nt 745, de 02 de dezembro de 1994: 

11 Art. 21 A GratU'icação de Desempenho ·e Produtividade 
terá como limite máximo 12.00~ pontos por servidor, correspon
dendo cada ponto a 0,0936% do maior vencimento_ básico dos res
peetl'Y'OIJ nivele superior e intermediário, obedecidos., exclusi
vamente, os limites de vencimentos previstos no art. 2' da Lei 
n• 8.852~ de 04 de fevereiro de 1994." 

JUSTIFICAÇÃÓ :. 

A alteração- da pontuação dá continuidade ao processo de 
consolidação. da matriz isonômica, agrupando as carreiras re
feridas noá."ibcisos I,II,III,IV fi V dessa MP, às carreiras 
beneficiadas com gratificações similares (Lei na 8.538, de 21 
de dezembro de 1992), cujos regulamentos - Portar1ainterm1nis 
terial MTb/SAF n~ 06. de 28 cte março de 1994 e Ordem de Ser: 
viço INSS/DA_F. n2 _ _103, de 27 de_ julho de. 1994...: fixaram-limite 
-idêntico. 

Com t'e.lação aos 11m! tes de vencimento. aplica-se o dis
posto no Ar.t ... 7' da MP n' 747. de 02 de dezembro c!e 1994. 

J 
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 745, DE 1994 

er;, , ~açlo- dfl Destlf'f'I{JifMho • ProdutivkJtJt» • 
GOP dls IJtivldades cM tfnanças, contrrJM, orçamento 
" piBMjlJitHtnto IJ dá ow.s prollfdMt:iu. 

EMENDA ADITIVA 

Acrescente-se o se9uih'!e artigo, renumei-ando-se oa 

"Arl. :JO. Ficam transformados em cargos da 
Carreira de Finanças e Controle os cargos das categorias 
funcionais de Auditor, Contador a Técnico de ContabiiidsdtJ, 
integrant&s do Plano de Cla-.silieaçào de Cargos a qUfl se ra""" 
a Lei ,. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ocupado$ por 
seMt:lores quo, em 23 de dezembro de 1986, estivessem lotados 
no . Ministério da FazenrJa. assegurados os efrJifos desta 
tmnsfcrmaç6o aos servidores que naquela dallr já .., 
encontrassem em inatividadB. " 

JUSTIFICAÇAO 

A Medida Prov1sória no 7 45, de 2 da dezembro de 1994 
vem fazer justiça aos servidores que exercem atividades de finanças, controle, 
orçamento e planiEJ)amento, cuja remuneração tem se situado em níveis bem 
abaixo dos que seriam compativeis com as funções desempenhadas, típicas 
da atividade estatal. 

Coerentemente com os motivos que ínspiraram a. edição 
do diploma em·tela, sena esta a oportuntdade de se reparar erro ocorrido 
quando da atação da Carreira de Finanças e Controle. 

Este á o propósito da presente emenda, que viu 
aperfeiçoar o texto da Medida Provisória sob exame e dar tratamento 
adequado à situação de servidores que, injustamente, não foram considerados 
na opcrtunidade da criaçio dos cargos do Analista do Finanças o Controle e 
de T6cnico de Finanças e Controle pelo Decreto-Lei n' 2.348, de 23 de julho 
de 1987. 

Com afeito, o referido Decreto-Lei, om seu artJgo 2", 
conc:ficionou a claAificeçlo noa novos cargos a que os serviclores, integrwttea 
ou nlo do Grupo de Alívidades Especificas de Controle Interno, se 
OIICOI~ lotadol, em 23 de dezembro de 1986, na Socrularia do Tesouro 
Nacional- STN ou nos 6rgaos satoriaia ou equivalentes de Controle Interno. 

Como oonoeqü6ncia, independentemente de fonn8ç6o 
l6a1ica 111111• ~ada ãa tunçees de controle, sarvidorea da outros órgloe, 
pelo aimpleo falo elo, na data -lec:ida, estarem em exerclcio om 6rgaos 
Mtorialia ou equivalentes de cantroJe interno obtiveram o enquadramento 
powvisto no Decrolo-Lai. 

Dezembro de 1994 
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Dois grupos, compostas por auditores, ~ • 
tácniccs de contabili-. nAo fonlm considerados pelo diploma legll( • por t.a 
razAo excluidos: 

a) aquel .. que, com i'cnnaçao especializada, ombonl ...,.,.."*' 
lltividades relac:ionadas com c:ontabil-. finença • 
orçamento no Ministério da Fazenda, nlo M er.cooltiav.., 
-na s.a-ia do Teso<.m Nacional; 

b) os que, em razAo mesmo de notória eopec;.liaçto • 
excel6nda de seus serviços, estiveaaem, por isso l'l"tMmD, 
oodidos a outros órgêos onde prestavam ........,;.o, i<Ma••M 
""' uountoa ralacionados com finanças e ccntrale interno. 

. é esta aituaçAo de injustiça com servidonoa de • 
capec•açAo • delampenloo CXIIIIPR>Vado na lirea de finanças e ccnllale quo • 
emenda, inspinlda no preosito constitucional de i10110111ia pi1il8nde ~. 
CXII'rigindo IJITiil laaJna somonte explicável por um lapao do legioledor. 

A<:olhida a aller8çio p<opos1a ela ~ - oe 
servidcna já eposentados, por força do que dispõe o art 40, § 4" de 
Constituiçlo Federal. 

Sala da ComissAo, ein . de 

APRESENTAçlo OE EMENDAS 

I / /../ 

DePutado RUBEM MEDINA 

de 19114 

J 
r -~EPUATDO JOSE LUIZ ClEROT 

I' ,o.__.- z[J-~ ... ..;. :sO·-- 400-~- •0- ...... ""'"""-

~--------------

EMENDA ADfnVA 
MEDIDA PROVIWRIA 745194 

Jnclua-se, onde couber. o seguinte artigo: 
"A gniilicaçio a que se refere o l>ecreu>-Lei u' 2.357, de 21 
de aaosto de 1987, com .. lltoroçlles feita pelos ortiaosll • 
12 do !Jeaet<>.Lei n• 2.365, de 27 de outubro de 1987, a partir 
desta dsta, Ó estendido 001 servidores pertencentos I Calqoria 
Funciono! de que 1ra11 o artigo 24 ds Lei 8.270, de 17 de 
dezembro de 1991." 
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JUSTIFICATIVA 

OS FISCAIS DE ABASTECIMENTO E PREÇOS s1o 
oa respc>nJáwis pela FISCALIZAÇÃO da obselvincia das leio 
de interveDçlo oo domlnio ecouômico previsto oa Lei Delegada 
n• 4, de 26 de setembro e de 1962. 

As atribuições dos FISCAIS DE AB'ASTEC!MENTO E 
PREÇOS encontnl-se disciplinadas na Portaria DASP N' 632, 
26 de dezembro de 1975, onde pode-se constator que soas 
atividades fins é a fisc•li71çlo. 

Um F'ucal que tem o poder de aplicar multas em todos 
oa segmentos das atividades econõmicas naoionais, de ali! 
200.000 UF!R, por infraçlo cometida. Por tal nzlo, necessita 
receber oalúio digno e condizonte com a tarefa que 
desempenho 

Objetiw, assim, a presente emenda, estender aos 
Fiscais de Abastecimentos e Preços a Gratificaçlo de 
Estimulo à Fisc•li .. çlo e Arrecadaçio • GEF A, que tom um 
quanlitatiw de aproxinwlamente 40Õ servidores em todo Pais. 

Ponmto. entencfeuos ser um ato de justiça a incluslo 
da emenda ora pleiteada. tendo em vista ser de DIREITO 

-rm-ildo na- da ISONOM!A ullrill previlla • 
Ccmlimiçlo Fedenl. 

A CODiideraçlo de Voaau Eac:el&lcia. 

, 
.~~--~~~~?r--~, 

,...·· ' 

P III •• • 001'1-..,ll), .. llm/N 

Dezembro de 1994 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28 

do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 71, DE 1994 

Autorizo o Banco do Nordeste do Brasil S.A~ a contratar operação de crédito externo 
com o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de US$400,000,000.00, com ga
rantia da RepúbHca Federativa do Bras!~ cujos recursos serão destinados a financiar, parciabnen
te, o Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil - PRODETUR. 

o Senado Federal resolve: 
Art 1 • É o Banco do Nordeste do Brasil S.A., autorizado a contral,ar operação de crédito externo com o Banco 

Intemmcricano de Desenvolvimento- BID, no valor de US$400,000,000.00 (quatrocentos milhões de dólares norte ameri
canos), ciJm garantia da República Federativa do Brasil, cujos recursos serão destinados a financiar, pan:ia!mente, o Pro
grama de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste do Brasil- PRODETIJR, com as seguintes Caractetfsticas: 

a) devedor: Banco do Nordeste do B(aSirSA.: ~ ~ 
b) garantidor: República Federativa do Brasil; 
c) valor pretendido: US$400,000,000.00; 
d) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo dos empréstimos qualificados para o semestre anterior, 

acrescida de uma margero razoável, expressa em termos de percentagem anual, que o BID estabelecerá periodicamente de 
acordo com sua pol!tica de taxa de juros; 

e) comissão de compromisso: 0,75%a.a., sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta 
dias após a data de assinatura do contrato e exigida semestralmente; 

I) condições de pagamento: 
- do principat o empréstimo deverá ser amortizado pelo mutuário mediante o pagamento de prestações se

mestrais e, tanto quanto possfvel, iguais, a primeira das quais a ser paga após seis me8es, contados da data prevista para o 
desembolso fmal dos recursos; e a última aos vinte e cinco anos da data do contrato; 

-dos juros: semestralmente vencidos, começando aos seis meses da data do contrato; 
-da comissão de compromisso: semestralmente, nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros. 
Art 3° A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, 

contados da data de sua publicação. 
Art 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 9 de dezembro de 1994.- Senador Humberto Lucena, Presidente. ~ 

SUMÁRIO DA ATA DA 142' SESSÃO, 
REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 1994 

RE11FICAÇÕES 

Na publicação do Swnário; ftila no DCN, Seção II. de 26 
de outubro de 1994. na página 5973, JO coluna. no item 1.2.10, 

Onde se lê: 
1.2.10-Discurso do Expediente 

Leia-se: 
1.2.10- Discursos do Expediente 
Nas mesmas páginas, coluna e item, 

Onde se lê: 
SENADOR MA.NSUETO DE LAVOR. .. 
Na página 5973, 2a coluna, no item 2.2.2- Requerimentos, 

na parte relativa ao Requerimento n°756194, 

Onde se lê: 
... do Sistema Nacional de Educação Tecnológia e dá outras 

providências. 

Leia-se: 
~.do Sistema Nacional de Educação Tecnológica e dá outras 

providências. 

Nas mesmas pá gUia. Coluna e item. 

Onde se lê: 
N° 757/94, de urgência para o Projeto de R~solução n° 

3/94, •.. 

Leia-se: 
N"757194, de urgência pmao l'r<1jetode Res00çãon•3194-CN_ 

Na página 5974, 2' coluna, no item 7- CONSELHO DE 
SUPERVISÃO DO PRODASEN 

Onde se lê: 
- Ata da I O' Reunião 

Leia-se: 
-Ata da 140' Reunião 
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SUMÁRIO 

1 - A-'!' A DA 192" SESSÃO, EM 12 DE DEZEMBRO c fuação decalendário paraa tramitação da matéria. 
DE 1994 - - Edição, pelo Senhor Presidente da Rep~blica, da Medida 

1.1- ABERTURA Provisória n• 749, de 6 de dezembro de 1994, que dispõe sobre 
1.2 _EXPEDIENTE a criação dos cargos em comissão que menciona; designação de 

Comissão Mista e riXação de calendário para a tramitação da 
1.2.1- MeDSag<DS do Presidente da República matéria. 
N-408/94-CN(n• I.I48/94,naorigem), submetendo à de- Edição, pelo Senhor Presidente da Re~blica, da Medida 

libemção do Congresso Naciooal o Projeto de Lei n• 8, de 1994- Provisória n• 750, de 6 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamen!Ds Fiscal implementação da autaiquia Conselho Administrativo de Defesa 
e da Seguridade Social, em favor de diversos Ó<gioo do Poder Eocnômica-CADE, criada pela Lei n• 8.884, de 11 de junho de 
Executivo, créditos adicionais, até o limite de R$ 1994, e dá outms providências; designação de Comissão Mista e 
1.147.698Aos,OO, para os íms que especifica. fixação de calendário para a tramitação da matéria. 

Resti11;dndo autógrafos de projetos de ki Jane lona dos: Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
N"s 377/94 (n• 1.130/94, na origem), 378/94 (n• 1.131/94, Provisória n• 751, de 6 de dezembro de 1994, que dispõe sobre as 

· na origem), e 380/94 (n• 1.144/94, na origem). regras para a canversio, em reaL das mensalidades escolares nos 
N" 379/94 (n• 1.132/94, na origem), de 8 do corrente, de au- estabelecimenros partialiares de ensino, e dá outras providSncias; 

sSncia do Pais no periodo de 9 a 14 do corrente, para participar, na designação de Comissão Mista e fnação de calendário para a Ira· 

cidade de Miami, nos Estados Unidos da América. da Cópula das milação da matéria. 
Américas. · Edição, pelo Senhor Presidente da Re~blica, da Medida 

1.2.2 ~ O&cios do Primeiro Secretário da Câmara dos 
Deputados 

Provisória n• 752, de 6 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
alteração na Lei n• 8.490, de 19 de novembrO de 1992, na Lei n• 
8.876, de 2 de maio de 1994, e dá outras providSncias; designação 
de Comissão Mista e f!Xaçio de calendário para a tramitação da 
matéria. -

N" 287/94, !le 9 do corrente, connmicando a aprovação do 
substitutivo do Senado aoProje!DdeLei da Cânwa n• 57, de 1990 
(n• 2.167/89, na Casa de origem), que altem a redação do pan\gra· 
foúnico do artigo 23 da Lei n• 7.498, de 25 dejunbode 1986,que Edição, pelo Senhor Presidente da Re~blica, da Medida 
dispõe sobre a regulamentação do exercício· da enfermagem e dá Provisória n• 753, de 6 de dezembro de 1994, que altera dispositi· 
outmsprovidSncias. .vos da Lei n•7.102, de 20 dejollbo de 1983, que dispõe sobre se-

gunmça para estabelecimentos fmanceiros, estabelece normas para 
. E~inhandcJ à revisão do Senado F~~eral autógrafo do constituição e funcionamento das CJll!nS85 particulares que explo-

segumre projeto: ___ -~--- _ ~.- _ _ _ __ .ram. seiViços de vigilância e de lr.ulsportes de valores, e dá outras 
Projeto de Decreto Legislativo D0 99, de 1994 (n°_448/94, providências· designação de Comissão Mista e ftxaçio de calendá

na Câmara dos Deputados), que concede autorizaçio para o en- rio para a ~tação da matéria. 
vio de contingente militar para o processo de pac~ficação de 
Angola. 

1.2.3 -Requerimentos 
N" 994194, de ·autoria do' SenadoT Mauro aenevides, solici

tando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução Do 93, 
de !994, que dispõe sobre a estrutnra básica da Subsecretaria de 
Administração de Pessoal, e dá ootras providências. 

N" 995/94, de autoria do Senador Darcy Ribeiro, solicitan
do que seja considerado como licença autorizada 6 periodo de 6 a 
JS de dezembro de 1994. Aprovado. 

1.2Ã -Comunicação da Presidência 
Abertllra de prazo de cinco dias para oferecimento de emen

das ao Proje!D de Decreto Legislativo n• 99, de 1994. 

1.2.5 -Requerimentos 
N" 996'94, de autoria do Senador Irnp.1an Costa Júnior, se

licitando a remessa à Comissão de Constituição, Justiç3. e Cidada
nia do Proje!D de Lei da Câmara n• 101/93. 

N" 997/94, de autoria: do Senador Man:o Maciel, solicitan<lo 
que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 2 e S de 
dezembro de 1994. 

1.2.6- Comunicações da Presidência 
Edição, pelo Senbor Presidente da República, da Medida 

Provisóiia ,. 748, ae i>' de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
criação dos cargos que menciona; designação de Comissão Mista e 

1.2.7 -Requerimento 

N" 998, de 1994, de autDria do Senador Jutaby Magalhães, 
solicitando a inclUsão em OJdem..do Dia do Projeto de Resolução 
D 0 92194, que- altera a denom.inação de órgãos da Estrutura Admi
nistrativa do Senado Federal e dá outras providências. 

1.2.8- Disalrsos do Expediente 

SENADOR WURIVAL BAPTISTA -A inflação no Piano 
Real e as restrições impostas ao credito penalizam a população 
brasileira. partirulamente os funcionários puôlicos. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Relatando sua expe
riSncia ao participar, na qualidade de observador, da Delegação 
Brasileira à XLIX Assembléia Geral da ONU. 

SENADOR MARCO MACIEL - Despedindo-se do Senado 
para ocupar o cargo da Vice-PresidSncia da Rep~blica, reaírrman· 
do sua posição política. assun:;üda e defendida no decoxrer de toda 
a sua vida pública. 

O SR. PRESIDENIE- Fala a:Ssocialiva à homenagem pres
tada ao Sr. Marco Maciel. 

SENADOR JUTAHY MAGAIBÃES- Absolvição do Ex· 
Presidente Femando Collor pelo Supremo Tribunal Federnl. 

SENADOR EDUAfWO SUPUCY- Sentimento de frustra· 
ção diante da decisão do Su)m'mo Tribunal Federal no julgamento 
do ex-Presideote Collor. 

SENADOR DARIO PEREIRA - Discccdáncia em relação à 
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proposta de extinção dos organismos de desenvolvimento re
gional, como o BNB, o BASA, a SUDENE e outros, no pró~i
moGovemo. 

SEMADOR CÉSAR DIA!j - Apele> ao Govemo Fedem! 
para uma política adequada ao desenvolvimento da indóstria do 
Tmismo no Brasil, principalmente para a exploraçio turística 
da região amazónica, tendo em vista o crescimento do turismo. 
ecológico. · 

1.2.9 - ComUD!cação 

Do SeJJhor Wilson Martins, renunciando ao cargo de Sena
dor da República a partir do dia 31 de dezembro dO corrente ano, 
para assumir a cbefJS do Estado do Mato Grosso do SuL 

.1.2.10- Leltum de Projeto 
Projelo de Lei do Senado o• 95, de I994, de autoria do Se

uador Dirceu Carneiro, que dispõe sot.e a perturbaçio do trabalho 
·ou sossego alheios. 

1.2.11- R<queriroentoo 

N"999, de 1994, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando ao MiniStro do Plancjamento as informações que 
menciona. 

N" I.OOO, de 1994, de antoria do Senador Eduardo Suplicy 
e Hugo Napoleão, solicitimdo que seja inserido em ata voto de pe
sar pelo falecimento do maestro Antonio Carlos Brasil~iro de Al
meida Jobim. Aprovado, após usarem da palavra os Senhores 
Edualdo Suplicy e Hugo Napoleão. 

1.2.12- Apn:dação de mat<rias 
Requerimentos o"s 958 e 976, de 1994, de autoria dos Sena

dores Áureo Mello e Magno Bacelar, solicitando nos iennos do 
art. 40, parágrafo I", do Regimenlo !Diemo, autorizaçio para de
sempenhar missão no exterior. Votação adiada por falta de quo
rum, após ~res de Plenário favoráveis. 

1.2.13 --Comunicações da Presidência 
Dispensa da Ordem do Dia da presente sessão, nos tennos 

do artigo I 74 do Regimenlo Interno. 

Término do prazo para apresentação de emendas aos Proje
los de Lei daOmaran"slS0/92 (n•3.217/92, na Cas1 de origem), 
101/93 (o" 1.258/88, na Casa de origem), 241/93 (o• 2.8I7/92, na 
Casa de origem}, 6/94(n" !.80(V9I, na Casa de origem), 23194 (n" 
489/9I, na Casa de origem) e 64194 (o" 3.754/93, na Casa de ori
gem). sendo _que aos referidos projetos não foram oferecidas 
emendas. 

Convocação de sessão extraordinária-do SenadÕFedeml a 
realizar-se amanhã, às 10 horas e 30 triimltos, com Ordem do Dia 
que desigóa. 

!.3- ENCERRAMENTO 

2-RETlFlCAÇÕES 

Ata da 133" ~ssão. realizada em 19 de ootubrode I994. 

Ata da 142"Sessi!o, realizada em 25 de ootubrode 1994. 

3- ATOS DO PRESIDENTE 

N"362194 (Apostila) 

N" 369 a 375, de 1994 

4- ATO DO DIRETOR-GERAL 

N" 145, DE 1994 

S-ATADECOMlSSÃO 

6 -INSTITUTO DE PREVIDitNClA DOS CONGRES-
SISTAS 

Portarias n°s 34 e 35/94 
Ata da Reuniio Clr<fuWia do Conselho Deliberativo 

Ata da 1 a Rt!união Ordinária Conjunta dos Conselhos Deli
berativo e Consultivo: 

7- MESA DlRETORA 

8- LIDERES E VICE-LÍDERES 

9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA
NENTES 

Ata da 1923 Sessão, em 12 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, dâ 49a Legislatura 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Nabor Júnior e Valmir Campelo 

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OSSRS. SENADORES:' 

Alexandre Costa- Aluízio Bezem- Aoreo Mello - Carlos 
Patrocinio- Dirceu Carneiro- Epitácio Cafeteira -"Flaviano Melo 
-Francisco Rollemberg - Jacques Silva- Joio França- Joio Ro
cha - Joaquim Beato - José Richa - Lavoisier Maia - Loorival 
BaptiSta- Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Mauro Benevides 
- Meira Filho- Moisés Al:rio- Nabor Júnior- Raimtmdo Lira
v almir Campo lo. 

O SR. PRESIDENTE ('I almir Campelo} - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 23 Srs. Se~. Havendo~--

I;JleiO regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniciamos -nossos trabalhos. 
O Sr. I • Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido_ o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
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MENSAGEM N" 408, DE I 994-CN 
(D0 U48/94, na origem) 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Tenho a honra de. submeter à elevada coiiSICieraçio de Vossas Excelências, nos termos do an. 61, § 
1•. inciso II. alinea "b". da Constituiçio Federal, acompanhado da Exposiçio de Motivos do Senhor 
Ministro de Estado Chefe da Secreraria de Planejamemo. Orçamento e Coordenação da Presidência da 
República. o anexo Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiseal e da 
Seguridade Social, de que trata a Lei n• 8.933, de 09 de noVetnbro de 1994, em favor de divenos órgios 
do Poder Executivo, créditos adicionai.\ até o limite de RS 1.147.698.408,00 (um bilhlo. cento e quarenta e 
sete milbões. seiScentos e noventa e oito mil e quatrocentos e oito reais), para atender à programaçfo 
constante dos Anexos I, N e VI do referido projeto, na qual se inclui o montante de RS 105.672.996,00 
(cento e cinco milbões. seisc:emos e setenta e dois mil e novecentos e noVenta e seis reais) de trlnSferências 
de recursos. 

Brasilia. 12 de dezembro de 1994. 

~ r: •.. • . j 

EM n• 128 /SEPLAN-PR 

Brasília. 12 de dezembro de 1994. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica. 

Tenho a ·honra de encaminhar a consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei. que 
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. de que trata a Lei n> 
8.933, de 09 de novembro de 1994, em favor de diversos órgios do Poder Executivo, créditos adicionais 
até o liJnite de RS 1.147.698.408,00 (um bilbio, cento e quarenta e sete milhões, seiScentos e noventa e 
oito mil e quatrocentos e oito reais). para atender à programação constante dos Anexos I, N e VI do 
referido projeto, na qual se inclui o montante de RS 105.672.996,00 (cento e cinco mi!!tões, seiscentos e 
setenta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais) de transferências de recursos. 

2. Esclareço que os referidos créditos adicionais têm por objetivo assegurar o atendimento de 
despesas urgentes e inadiáveis dos órgios do Poder ExecutiVo, destaCando-se, entre elas, as seguintes: 

I - Pessoal e Encargos Sociais, no que se refere aos efeitos da Medida ProVisória n• 746, de 02 de 
dezembro de 1994, no que se refere à isonomia salarial dos servidores públicos civis da Uniio; 
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n - cobertura de despesas com AIH - Autorização de lntemaçio Hospitalar e UCA - Unidade ~e 
Cobertura Ambulatorial; 

m - Programa de Crédito Especiàl para a Refonna Agrária; e 

IV - reiSII'cimento à Rede Ferroviária Federal SI A por serviços autieconõmicos prestados. 

3. O Projeto de Lei em paul& contempla as seguintes modalidades de créditos adicionais: 

I- Suplemenwes, até o limite de RS 1.128.198.408,00 (um bilhlo, cento e vinte· e oito milhOes. 
cento e noventa.. e oito mil e quatrocentos e oito reais) nos quais se inclui o monunte de RS 
105.672.996.00 (ceata e ciDI:o milhlles, seiscentos e setenta e uois mil e novecentos e noventa e seis reais) 
de transferâK:ias de recursos, nos termos do art. 41; inciso I, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964. 
·para ~tender à prograDIIÇio COIIIIante ciOs Anexos I e IV, que se mostrou insuficientemente douda na Lei 
Orçamentíria do correme exercício; e 

II - Especiais. até o limite de RS 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) nos 
termo~ do art. 41, inciso n, da Lei n• 4.320, de 17 de março de 1964, para atender à pro~ 
COIISiante do Anexo VI, a qual nio foi previsla por ocasiio da elaboraçio do Orçamento de 1994. 

4, Quanto aos recursos necenirios à cobertuta dos mencionados créditos, os mesmos decorreria: 

I - do cancelamento das dotações orçamentárias indicadas nos Anexos II e VII do Projeto de Lei, 
nos montantes especificados; 

II - do excesso de arrecadação, nos termos do art. 43, § !0
, inciso II, da Lei n• 4.320, de !7 de 

mar;<> de 1964: · 

a) das receitas vinculadas do Tesouro Nacional, no montante de RS 497.198.!2!,00 (quatrocentos 
e noventa e sete milhões, cento e noventa e oito mil e cento e vinte e um reais); 

b) das receitas diretamente arrecadadas do Tesouro Nacional, no valor de RS 1.999.951,00 (um 
milhio, novecentos e noventa e nove mil e novecentos e cinqüenta e um reais), e· 

c) das receitas diretamente arrecadadas de Outras Fontes das emidades da Admilllstr&Çio ·indireta. 
no monunte de RS 4.558.034,00 (quatro milhões, quinhentos e·cinqüenta e oito mil e trinta e quatro reais) 

Respeitownente. 

N~ 
BENlVERAS-

Ministro de ~o Chefé da Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Coordenaçio da 

Presidência da Repúbüca 
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Aneso i EM niziSEPLAN-PR. de 12 I 12 I 94 

. l•Siahle de problema ou da situaçio que rec~ma providências: 
>' . 

Atender insufi.ciências das dotações orçamentarias aprovadas pela Lei n• 8.933. de 09 de novembro 
ele 19?4, d~o-se as destinadas ao pagamento de pessoal e encargos sociais, bem como 
JIRIFIIIIIÇÕCS nio previstas na referida Lei, mas que são imprescindíveis à Administraçio Pública. 

2. Sei. e providhdu contida no ato normativo ou na medida propotta: 

Autorizaç1o ao Poder Executivo para abertura de créditos adicionais aos Orçamentos Fiscal e da 
Slpricllcle Soc:ial, de que trata a Lei n• 8.933, de 09 de novembro de 1994, em favor de diversos órgãos 
do~ Exeçut!vo. 

•. -. 
l. Allerativu ailtntes is medida o• atol proJIOitol: . 

A altemativa proposta e a única pan a soluçlo da situaçlo em questio . 

... c ..... : 

Os créditos adicionais ora propostos efevam o· Orçamento da Uniio aprovado para o corrente 
aacieio cm RS 602.756.103,00. 

5. RUaes qae j•ltiRcam a IUJência (a ser preenchido IOIDente se o ato propostcil'or Medida 
ProYilória ou Projeto de Lei que deva trusitar em repao de ur&ência): 
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-
6. Impacto sobre o meio ambieute (leiDpre que o ato ou Medld&.buvilória pl'OpOitll poaaa vir a tf. 
lo): 

7. Síntese do parecer do Ófllo Juridlco: 
' ' ~ ·~ . '· .~ .. : 

'·. < ···.-. 

; ' ., . \ 

PROJETO DE LÉI N" 8,.DE 1994-CN 

' ... ,· 
-·· ··, ('_ 

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos 
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 
em favor de diversos orgias do Poder 
Ell~tivo. créditos adic;ionais, ate o limite de 
RS 1.147.698.408.00, . !llll)l os. fins. que 
especifica. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta 

Art. t• Fica o Poder Executivo autorizado a.. .abrir aos Orçamentos Fasea! e da 
Seguridade Social, de que trata a Lei n• 8.933 .• de 09 de novembro de 1994, em fAvor de divenos OIJ.Ios 
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do Poder Executivo,· créditos suplemeaawes ate o .Jimire. da ·RS ·1.!la8:í9&4QS:OO (WII bilbio, cento e vinte 
e oito milhões. cento e noventa e oito mil e quatroCentos e oito reals), nos quais se inclui o monrame de RS 
105.672.996,00 (cento e cinco milhões. seiscentos e setenta e dois mil. e novec:~os e nc:~venra e seis reais)· 
de transferêuciãs de recunos. para atender: 

I - ã pro~ indi<:ada no Anexo L na qual se inclui o monrame de RS 6.672 996.00 
( seis milhões, seisc:emos e setenta e dois mil e novecentos e noventa e seis reais) referente ás uansferências 
de recursos, mediante o cancelamento das do!IÇ6es orçamentárias constanteS do Anexo li e incorporação 
de excesso de IJTl'C.IId•çio de receitas dirclarneme amndM.. de Outras Fomes das entidades da 
AdminístraÇio indirera: 

· · · n - à prog:nmaçlo indicaria no Anexo IV, medialite a incorporaçio de excesso de 
amcad•çio de receitas direwneme IJ1"C'dadas e vinad•d•s do Tesouro Nacional. 

An. 2" Fica o Poder Exec:utivo autorizado a abrir ao Orçamemo F~ de que mtta 
a Lei n• 8.933, de 09 de DOVallbro de 1994, em favor do MiniJtério da Ciêacia e Tecnologia. crédito 
especial até o limite de RS 19.500.000.00 Cdezenove milhlles e quinhentos mil reais) para atender i 
progruuçlo indicaria no Anexo VI. c:ujos recunos neçasjrios· decorrerlo do CIDCCiamenlo das do!IÇ6es 
CJI'Ç&IMIItiriu COIIIt&lltes do Anexo VII. 

(Fls. 2 do ,-rojeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Se1111ridade 
Social. em favor de diversos órgàos do Poder Executivo. créditos adicionais. ate o linute de RS 
1.147.698.408.00. para os fins que especifica) 

An 3' Em decorrência do disposto no an. 1 •. as receitas dos fundos e das entidades 
da Administração iiidireta ficam alteradas de acordo com os Anexos III e V desta Lei. 

An 4' Esta Lei emra em vigor na data de sua publicação 

J~rasilia. 
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ANEXO I 
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ANEXO III 

EXERCICIO 11. 

ESTADO 01 

NUMERO DE CONTROLE: 002137 

TIPO DE CREDITO 12.0 SUP/ ACIMA LIMITES 

DATA DE CRIAÇÃO 09/12./94 

NUMERO DO DEC/PORT: 000000 

TIPO DET 30 
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AMUO UI 

(R$ 1,00, 

E$ .. [CIFICAÇÀO ..... """*'""""' FONTE CATEliOUA 
ECOIOO<CA 

1000.00.00 ~ITAS COfii0ITES """ FtS IOUGA ... .. .. 
1100_ 00.00 TIWGFEIIPI:IAS a:IMIHTf.S ''""" FtS 10U'54 ... ""' t7to.oo.oo ~IQI~AII 10835.2 

FIS 1014&4 ... .... 
1711.01.01 11WtSF'IMJCU Pi flltUMOI OIIDINMIDS DO TUOlJIO FIS IOUU 

""''""' 
1111.01.21 TltANIIfiMtCU$ DA CONJJIIIUICiO 'llltlo O l"l.ANO DE ... .... 

-IOAOI SlX:IAt. DO SPVIDOII 

T (I T A l 108~2 

I 
TOTAL FISCAL ' 1044'54 
TOTAL SlOUIUDADt: ,. .. 

--

ANEXO 111 

'""' ACM.SCUCI 

(RI t.OOJ 

ESI"ECtFICAÇlO ESF. DESDOO<tAIOENIO FONTE CATEOOAIA I i.COOIICA 

1000.00.00 MCEITAS COIIIfNTES "' """"" 
1700.00.00 nwtSFEJt9CI AS COIItEHI'tS FIS """"" 
1110.00.00 11WCSfot&CIAS I~AIS FIS ODOOOO 

I 
HlLCUll Y!!~"~JC!;! OE !!ttt.li!!!OS (!19!!1W!!M !)Q T~S!UlQ FIS 000000 

NACIONAL 

I I I 
TOTAL FISCAL "'"" 
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ANEXO III 

... ., 
20000 M PREStoENCU 01. REPUEILIC.l 
20802 - INSTrTUT(I OE PESOUISA ECO«lWIC.l APLICADA 

ftRCKITA 

ESPECIFICAÇ.i.O 

1000.00.00 "RECEITAS.COAROOES 

1700.00.00 T1tANSnR9ClAS CORREN7ES 

1710.00.00 TRANSI'EI!DC IA$ JNTilAGO'IaiNoUENT A IS 

1711 01.01 TFtANSFEM:ICIA OE RECURSOS ORDINAIUDS 00 TEStllltO 
IUCIOIAl 

1711 01.2g TRANSFEROCIAS Oo\ COHT!tlllt/IÇÀO PARA O PLAHO OE 
SEGUAIDAOE SOCUL 00 SERVIDOR 

I 

...... 
Z2000 - MIMISmtiO DA AlltJQII.TUitA, DO MASllCIIENIU l DI. RlFOIMI. _.IA 
2%201 - INSTITUTO MACIOW. OE ctl.OMIZAÇÍO IE ttmJIM. ... lA 

ftaCKI'TA 

ESI"ECifiClÇÀO 

1000.0(),()() MalTAS CDfiiiMTts 

1700.00.00 1JIWriiRJIUCIAS COIIINTU 

1710.00.00 11WCRJIDICJ&I l~All 

1711.01.01 T1Uf~SFEJDCIA Dl fiiCUII'IIII OIIDUWtJOI DO TnOJI) 

"''"""' 
2000.00.00 IIECliTAS DI CArJTAl 

2400.00.00 T'JUNII'DIJCIAS Ol CWITAa. 

2410.00.00 11WCIIIJtf)EIAS J~AII 

2411.01.01 'IIUINSFPIIDCIA Ol lliQIID GIOINoUUOI DO TU1J1.1m 

"''"""' 

RECÚASOS OE TOOAS AS FCNTES E TRAWSFEREhCIAS 

'" OlSOOSIUIENTO "'"" 
-

"' '" 
1855105 

"' 11177'50 

'" 7373'55 

UIS!!II~ ,,, 11177'50 

'" 737355 

m 1117~0 

SEG 737355 

TOTAL 
T 0 T "·L 
FISC.lt 

roat SEGLIRIOo\OE 

"' ~ "'"' 
m ,.. 

4311000 
FI$ ,....., ... 1423000 

43115000 
FIS 2!9&COO ... 1423000 

~3111000 
FlS ......,. ... 1~23000 

m 
FI$ 11000000 

FlS 11000000 

FlS 0000000 

T 0 T A t 

I 
TOT.tJ.. fiSCAL 
TOTAL SEIIJRtDAD€ 

REDUÇÃO 

IRS 1 00> 

CATEGORI.l 
ECCNlMICA 

1855105 
11177'50 
737355 

i 
I 

185l:i105 
1117750 
7373!55 

{RS 1,00! 

CATEGORIA 
ECONCIIIC.l 

4318000 
, ... 000 
1423000 

6000000 

103111000 
889'5000 
1423000 

' 
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tz000 - IIIIJNIS'TERIO bA MIUQJL'TVRA. DO IIASTICUENitl l DA II90MM AIIWUA 
Z2iiOI - FlHXl 8EJIAl lXI CACAU ' 

ESP'E.ClFJCAt;iO 

tooct.OO. 00 IIJ,CEITA$ COMOfTES 

1700.00.00 'fiWISIIStOCJAS CCIIMHm 

1710.00.00 T1IANSFDOI:IA$ I~AIS 

tT1t.01.01 TltAMSfUtaCIA DE. IIECUJISOS CJI)INAitiOS DQ TUIUIO 

"''"""' 

ANEXO III 

ZIOOO - IIIIINISTDUO 00 tat-ESTAR SOCIAl 
23202 - F'UN)AÇio LEGIÃO IIUSit.EIRA Di .t.S$tSTEtCIA 

lltaCa!TA 

ESf'ECIFICAÇlO 

1000.00.00 !tECEI T lS alNtEHTES , 

1700.00.00 TRANSJUENCIAS COIKHTES 

1710.00.00 'fliWISFEJtaelAS !~AIS 

""· ~ '""" 
. -. 

"' 
FIS .. ,.. 
"' 

.. _ 
... U3308 

TOTAl FISCAL 

ltECUftSOS [)[ TOOAS AS FONTES E Tlll.t.N$FEREHCIAS 

'" Df"9 •wtlliENTtl """ 
SEG 

"" ....... 
SEG ....... 

17ti.OT.23 ntANSFDtaCU DA CCN1lri1UIÇÀO SOCIAL SC*IE O UlCRO DAS '" ....... 
'ESSOAS JUIUOJCAS 

TOTAL SEGUA tOAOE: 

Dezembro de 1994 

ACHESCUIO 

(R$ 1,00/ 

CATEGOUoL 
EC<l•OouCA 

-443301 

U3308 

.t.em:SCUIJ 

(ltl 1.00/ 

CATEGORIA 
""""''CA 

....... 

- . ....... 
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ANEXO III •«-~lo ! '""" 
23000 - lflNISTEitiO DO IEI'-ESTAII SOCIAl 
23202 - F\IM)AÇlO LE~IÀO lltlSILEUtA Dl ASSISTSCIA 

(Jtl 1,001 

ESI"lCif.IC.t.~10 '" OESOOIItAMENTO "'"' CATEGOAI.l 

"""""''"' 
1000.00.00 ltfCEITAS cqltlNTIS SEG .111)(111(1 

1700.00.00 TlLUIIFIJtlfCJAS aJIIMNTlS SEG 0001100 

1710.00.00 ~lASI~AIS '" 0001100 

1711.0T.01 lJt.utSFEMICIA OE -IEQJiftSO$ CII)JMUUOS 00 TUCliM> SEG 0111)(111(1 

""''-
TOTAL SEiliJitiDAOE 011011011 

AMEltl JI I 

23000 - WINISTUilO 00 IIEM-ESTAR SOCIAL 
23902 - Fl.MlO DE CUSTEIO OE f'f!OGft.UUS OE H.diiTAÇÀ(li'CPUlAJI 

HtS 1,00) 

E S P E C I F I C A Ç--1 O ESF. DESOC.~ F<INTE CATEGORIA 

"""""''"' 
2000.00.00 RfCUUS OE CAP'JTAL FIS 13885150 

2~00.00.00 TRANSFEAEICIAS Dt: CV'tT.U FIS . 13115150 

2410.00.00 'mAHSFERENCIAS I NTRAGOVEIIN.UEI'ITAIS FIS 131111110 

2AII.01.01 TRAHSFEROCIA DI RECUIISOS OIOUWI'IOS DO TEStUIQ FIS 131S115150 
HACIOOW. 

TOTAL FISCAL 13885160 
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MCJIJ III 

"""""'' 

(M 1,00) 

lll'lti,ICA~lD .... -""""' -· CATEIDUA 
'''' """"''" ... - ' ' 

IODO.OO,.OO' IICIITAI DI. CII'ITAt "' 1100000' 

1:100. 00.00 • M.,IBIAeiG Dl _. FIS 1100000 

1110.00.00 ALIIfiiiÇÀD lll - IIIMII FII 1100000 
'' 

UZI.OD.OO ALIIJIAÇio DI Cll18 - lmvlll FII -
'' 

TOTAl. FISCAL 1100000 

__,III 
..... &CIIUCIIII 

R8C.I:TA (ll$ 1,00) 

EIPICJ,JCA~IO .... • llmml ..... CATEIII'IA 

"'"'"'""" 
1000.00.00 IIICIITM CfiiiiMTtS FII 200000 

1100.00.00 MCltlA PATWUIINIAL "' 200000 

tazo.m.oo .CCITAI 01 V.wNI UIUMI. "' 200000 

1121.00.00 .... Ol TITtl.la DI ..... FII """""' 
TtJTAI. FISCAL 200000 
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I 

1 

..... 
21000 • MINISTEIUO DA EDUCAtÀ(I E DO tJE!S'(JtTO 
26Z8S - FUNDAÇio OE ENSINO SI.II'ERIOif OE SÃO JOÃO OEl REI 

ESI"ECIF'I'C&ClO 

. . . .. 
' 

1000.00.00 MCliTAS 'COIIIt!HlES 

1100.00.00 MC!ITA I"ATI'tllllNUL 

1300.00.00 CltTilAS ltECf.ITA$ "ATIIIIDIIAIS 

..... 
H000 - IIINISTERIO D.l. EDUCAÇÃO E DO OESI"tRTCI 
212!13 - I'IJN)AÇÃO MlOUETTE PINTO 

ESI"ECIFI c .. c·.- o 

1000.00 00 AEctlTot.$ COIRam:$ 

1100.00.00 wntA$ JIIECEITAS CORAEHrES 

l!it20.00 00 ltftHIZAcÕES E RESliTUIC0ES 

li22.00.00 ftESTITUIC(IE$ 

ANEXO III 

ESF. Di $1M MUIIINf(l """' 
FIS -
"' 1u)l)oa 

"' liooOo 

lOToU. FISCAl 

ANEXO III 

RECURSOS DE TOOot.S AS FCMES E nuH!FEMHCU.S . 

w. ,.,..._, 
"'"' 

FIS 

FIS .... 
FIS -FIS .... 

TOTAl FISCAL 

'ferça-feini 13 8759 

(Jrti,ÓÓ) 

CAna. IA 

""""''"' , ..... 

noooo 

AOIOCIIII 

{f!t: 1,00) 

CATCBDII:U 

""""''"' .... 

.... 
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UOOO - MINIITIIUO Dol ltciUmiiA. DD ~10 I DllliiiM 
ZIIOI • 1•TI1UTO .Uit.IIIID DI MIM 

II,ICI'IC&C10 

1000~00.00 IDliTAI~ 

1700.00.00 ~••a-ma 

1710.00.00 ........-ciAIII«J.:iiiiU t•lfAII 

AMEJII III 

1711.01.01 1iWC SECIA DI ~ liDIMRJGI DO 11IGI..u ...,,_ 

"""' 
30000 • MINIITDtiO DA MTIÇA 
IOZOZ • NDAÇlQ NACUJIAI, 00 INUO 

ESI'IECIF ICAClO 

1000.00.00 tllt!ITAI a-ml 

1700.110.00 ~UI CGIIINTD 

1710.00.00 ~IAI INfJtAIDVIJIMIDTAII 

»>lXX III 

1711.0t.H l1UHifiMJICIAI Dol COITIIIUieAQ P'.UU. O f't.AN:) DE 
IIQI.IUDa IOCIA&. DO IIJIVJD«JJ 

.... NID(p.wnl """' 
fiS ... 

llill3 
fiS 143113 ... ..., 

117 ... 
f1l 1A3113 ... uooo 

11'7111 
fiS 14$1'113 ... ..... 

TOTAL 
TOTAl FISCAl 
TOTAL S&IUIUo.&CE: 

ESf. -""""' I'OITE 

... ... 73000 ... 73000 ... 7SOOO 

TOTAL ISUUOADE 

Dezembro de 1994 

CI.TUOitiA _.,. 
117113 
143111 -

.• 

1171113 
1411U ..... 

.I.CitESCUC 

fRS I, 00) 

CATEODIUA 

""""'"" 
73000 

7SOOO 
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AHEXO III 

...... 
33000 - MIMISTEJIUO DA ~VIDfJCJA SO::U.L 
33901 • RlllO DE. l'fiUIDOCIA E ASSISTEtCIA SOCIAL 

MQ.IItSOS OE TOOAS AS F(lln'ES E TRANSFEREtc::tAS 

ESJ>EtiFICACiO 

1000.00.00 M.CIITAS~ 

1700.00.00 11Yf8fiiii9CIAI COIIMNfiS 

1710.00.00 'JJWIIFEJtPCIAI I~All 

1711.01.01 llt.U8fDEtCJA DA CDff'IIIIIUI~ IOCiat. I"AM FIMINCJMiilflO 
Of. SUIIIIIMDE IOCIAL 

IHElUJ III 

...... 
a5000 - MIHISTIIUO OA SAUDE - FUMlO NACIONAL OE. SMilE 
3120 I - F\MIAÇÀO OSWA.I.DO CAUl 

JlltaC&lTA 

ESPECIFICAÇJ.O 

1000.00.00 MCEIT~ COIIROITE$ 

1700.00.00 TJtAfrfSFEMPCIAS tt111ENTB 

1710.00.00 TIUHSFEJtEtCIAS ~AIS 

1711.01 Ol'i lltAMSFEJlSCIA DA CONTRIMJiclo SOCIM. PAit.& FltwCioUENTO 
DA SQ1UIUDADE SOCIAl 

ESF. """""""""'' FONTE 

... ... 2300011011 ... 230000011 ... 2311001100 

TOT,t.t. SEGIJAIOADE 

ESF. ........ """" """ -

"" ... ........ ... - ....... ... "'"'" 
TOTAl SEIIJIUOAOt 

Terça-feira 13 8761 

AEDUÇÃ(J 

(RS ! 00! 

CATE.GOIIU. 
ECONOM I C< 

23000000 

23000000 

CRS 1,00/ 

-CATElDI:IA 

"""""'"" ....... 

21!1&05415 
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ANElO li· 

... ., 

ESI"ECIF!CAÇÀO 

2000.00.00 ltECEITAS DE CN>IT.lL 

2400.00.00 TIWCIFIJIIEJCIAS DE CAPITAL 

2410.1XUXI TJtANSFEilEICIAS J~AIS 

2411.01.05 TIUMSfStliCU. DA aJ(TlUMilCÀO SOCIAL ,. .. FJIWCJ-.n-O 
DA saa..JD.&DE SOCIAL 

ANEXO III 

36000 - MINJSTERIO 0.1. SAUOE • FIHXI tu.CUlN.I.l Df. SAUOE 
36Z11 • FlHIAÇi.O NACIONAL DE. SAUDC. 

~IECEITA 

ESPECIFlCAt:.i.O 

2000.00.00 RECEITAS DE CU'JTAL 

z.coo.oo.oo TR.tNSFEREHCIAS DE CAPITAL 

2.&1(1.00.00 TRAHSFEREM::l.I.S I~NTAIS -
2H1.01.23 lAo\NSFEROCIA DA rornneurçlo SOCIAL SOllfl[ O LUCIIO DAS 

PESSCl.\.5 JI.RIOICAS 

"'· DEIDOIIII .. NTO ...... 
.... ... -... ....... ... ....... 

'TOTAL stlllltJOAlll 

'"'· -""""' "'""' 
"" ... 1000110 ... ...... ... 1100000 ·-

TOTAL IIUJD.a: 

Dezembro de I99 

-
(IIII I,OOJ 

CA~IA _ .. 
-
-· 

_,,.., 

(ftl 1,00) 

CATtGIIUA I 
""""''"' 

""""' 

100000 
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AMUO III 

..... ACRESCJMl 

(R$ 1,00) .. 
ESP'ECJ FI CAÇÀO lSF. -..-ro """ CATEOOIHA 

' .. ECIJOIIt:A . . . 
1000.00.00 ltECEITAS~ '" ""'"'"' 
1700.00.00 ~IAS IXIIIPf11S ... '""""" 
1710.00.00 nt~IIS ~~~IS ... ... ooooo 
17ti.01.2.i l1WIIIS'EJ(UICIA. DA CQNTRliUIÇÀO SOCIAl. SOM[ Ç LUQID Do\S 

I"E$SOlS .;IUIII'IDrQI 
... '""""' 

2000.00.00 ~nas DE CAPJT.u. ... 4:Z.C79SVO 

2400.00.00 1'IWCSFEJIOCU.S Di CAP'ITAl ... 42.47118110 

2410.Q0;.QO TltAMSFDttiCJAS !~AIS ... 4Z-Ui180 

2411.01.01 ~IA. DI ltiO.IItSOS OIIDUWtJOS 00 TISOOIIU ... 3200000 

"""""" 
2411.01.2\l TJUNSFBmCIAS Oi ~ Dt: iiTULOS DI ... 31111115808 

ll€Sf'CNSdii,IDAOE DO TESOI.IItD HACIOUL 

2411.0UIV TIW$'lltEJC1A DE. o.rn10S llm.lltSOS "oo Ttsti.IM) MACIQIW. ... """' 
TOTAL sauuDADE 9197g&g() 

ANElO III 

"""" 

{lt$ 1,00) 

ESI"ECIFICAt:iO .... ., "C'TO """' CATEBCII:IA 

"' ... "" -
1000.00.00 MalTAS CCII!lNftS IQ '""""' noo.oo.oo 11UMIFBtEIC:IAS CCIIItlNTR ... """""' nto.oo.oo ~IIJii~AJS .. 3200000 

171l.Ot.OI TRAMSFEllUICIA Of. IIEOitSOS tKIIMMUOS 00 'flSCilR) · ... -"""""" 
·- mAL· Sl.fUUDADI '""""' 
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ANEXO III 

..... 

. ,·. 
ESPECI.F I, C q: A O 

1000. 00. 00 ltfCllTAS COMWITES 

1700.00.00 lltAMSFIMNCJAS 'COIIII!NIU 

1710.00.00 TWAHSFPDClAS I~AJ.S 

1711.01 01 TJrANSFDtENCU OE •fCI*SOS CIIIOIMMJQS DO TUO.MO • 

""''-
2000.00.00 M:CliTAS Ol ~.lflt. 
'' 
2400.00.00 lWANSFE!'fNCI~ -QE WITAl 

2410.00.00' Tlt~IAS IN'TJt.ISOVEliiNNTAI$ 

2411,01.01 TJWISfEMMCU OE KCl.ltSOS OIIDIIWI!IOS DO TUOI.M(I 
NACIONAL 

ANEXO III 

..... 
42000 - MIMISTI.IUO DA aJL TUM 
U201 - R.llO&Ç.itJ CASA IIUl I.U*J$A 

'' 

ES'rl'tCJI'IC,ACÀO 

'' 
... - -

lDOO.OCUIO MCtiTAS COIItENTES 

1100.00.00 't*AHsmmcJAS COJIIIIfHr[$ 

' 

1710.00 00 TRAHSFEitDCIAS INTIIIAGDVOIWEHTAIS 

'' 
1711.01.01 TIWCP'BIOCIA Dt ltECUIISOS OIIDUWIIOS DO ~ 

NACICINAL 

II:EQMSOS DE TODAS AS FONTES E TR»-SFDWCIAS 

'" ''''''"'"'"""' '""' 
"' ... """"' 
SEG '""""' 
"' "00000 

FIS 

FIS 700000 

"' 700000 

FIS' 700000 

T 0 T A L 
TOTAL FISCAL 
TOTAL SEGI.IIUOADE 

RECUIISOS DE TODAS AS. ~Otfi'~S E TRANSFEREHCI ... S 

ESF, DE$00MAIIENTD ""'' 

"' "' 
55714 

'" 44416 

"' I 129S 

5$714 
FIS 44416 

"' '"'' 
1511714 

FIS 44416 
SEG 112N 

T O T A L 
TDTAL FISCAl 
ror.u SEGllftiDAOE 

DeZembio de 1994 

,,. 1,001 

I CATE8DRJA 
EC(JOUCA 

''"""" 

700000 

""""" 700000 
'100000 

CATEGORIA 

~~~=· 

!55714 
·44416 ,,.. 

5571.4 
U416 

""' 
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... ., 
42000 • MINISTDUO DA CIJL T1JilA 
-41201 • RJICI4Çio CASA 11.11 1.M10SA 

f.SI"tCI'ICAÇlO 

1000.00 00 ftCitTAS COIIIIVf1U 

I'JIXI.OO.OO "TJtAMVDIUCIAI COIIIIIJITU 

1110.00.00 TIWISRJIUCIA$ I~AII 

oUCJI)III 

1711.01.01 11UNIFDEICU. D€ MClJila IIDINoMtl. 00 TUCUIO 

"''"""" --

"""' 
4:WOO • IIIIHISTEJHO OA CIJL TURA 
n2o:z • !II!IL!OTECJ. IUCICINAl 

EI>I"ECIFIC.tClO 

1000.00 00 RECEITAS COIItEHTJi.S 

1700.00 00 •TIIAHSFERENCIAS COIIROOES 

1110.00 00 TRAMSFEMNCIAS INTltloGOY~J<fTAIS 

o\NUO III 

1711.01 01 TJIAMSfEM)(:Io\ OE IIECUMOS !JI)JIWUO$ 00 TUCUIIO 
NACIONAL 

.... Of,.MID'1'0 FOflt 

"' FIS ..... 
FIS 

,_ 
'" .. -

-

TtrrAI. FISCAL 

'"· 
_, 

FQIT[ 

"' ... 
171&1• 

FIS 111111 ... ..... 
- TT7614 

"' 111111 ... ..... 
177&14 ... IS IlM ... ..... 

T 0 T A L 
TOTAL 1"1$CAL 
TOTAL SlQJIID.t.CIE 

Terça-feira 13 8765 

-
(ltl l..OOJ 

CATUIItiA 
KOOIICA .. _ 

...... 

CATEDU. 

""""''"' 
11'JII' 
151111 ..... 

I'M'I14 
1&1611 ..... 
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...... """"'"' 

( .. l,OO) 

li,ICJFJCAÇIO .... d'QII.,.prn) """' CATUOIUA 

""""'"' .. 
' tooo.oo.oo· .ci:JTAI a.aiUS 11813' 

"' ·-lU 721 

1700.00.00 WWSULCI&I~ IU13 ... ·-... 721 

t'7tO.OO.OO ~IAI nn...,......,.,.AII 'IU13 ... ·-... . .. 
1'711.01.01 ~1.11 • .,_ -INM'I .. oo TIIIUIO lU 'I 

""''""" ... ·-... 7H 
-

T 0 T • L 11813 
TOTAl FISCAL .... 
TOTAL ~IDIOl "' 

• N«JJ) UI 

'"'"'""' 
·41000 • IIIINISTDUO DA QJLltlltA 
4UOt • INSTITUTO MASIUJII) 00 PATitliOiiiO Qll.T\IUL 

(llf 1,00} 

lS,lCI,ICAÇIO .... ~uerro """' CAT!ID:JA - .. 
1000.00.00 IECIITAI c::c-NIU -... .. ... ... ..... 
1700.1)0.00 1'IUtUIIIINCIA$ CXIIIENTil - ·-"' .. 711 ... . ...,. 
1710.00.00 l'JUM1118101CJJ.I JNJIMD'"'III 'T"AII ·-... ..'711 ... ...,. 
1711.01.01 Tlt.IINPDIIICU. K ~ (IIUNMU~ CO TQCUIIO ·-.......... "' .. 711 ... ..... 

TO TA L . ...... 
TOTAl FISCAL 114711 
TOTAL llUIIMD( ..... 
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tHE*l III 

"""' 
.uooo - IIIINISTERIO DA CUL Tlllt.l 
4220!5 - INSTITUTO lltASILEJitO Oi ARTE E OJLTUIIA 

(RI 1,00) 

E$1"ECIFJC.&Çl0 "' 
.......,.....,, 

""'' CA.TEOOIU.l 

I """"''"" 
1QOO:OO 00 MCEITAS IXJIItENTE5 , .... 

FIS 14:117' ... 30712 

. 1700.00 00 TIWCfERENCU.S COMENI'tS ,,... 
FIS 143174 ... "''"' 

1710.00 00 -~lAS INnlAOOVIJINIIEH.ll~ ,,.... 
FIS t43tU ... "'"' 

1711 01 01 TltANSFEJIIfiCtA Dl MWitSOS OIIIJNIRIOS DO TUCIMO 

,_ 
""''""' FIS 143174 ... 30712 

T 0 T A L ,,.... 
TOTAL FISCAl l43t7' 
TUTAL SEUIOAOE 30782 

_.XO III 

"""' """"''"' 

ESI"ECIFICAClO -.., ...__,., 
'""' C.lTUOlJ.l 

""""'"" 
1000.oo.oo ·...:anAS aJIImfTES ........ 

FIS """" ... ....... 
1700.00.00 TJWI!IJ'DtDCIAS CCIIIIH1'lS ....,. 

FI$ ,.., ... ... 000 

17«1.00.00 nuMSFEitDCIIS !~AIS ·== FIS ... ....... 
1711.01 01 TIWISRREJCU. Cl I1IQ.IItiOS OIIDUW11JOS 00 l'DOJ110 ...., 

""'"'""- . .,, 321000" ... """"" 
1711.01.015 '1'lt.IHSFafJCIA DA mmn .. lclo 'soc'1il. -,..uu, 'nNuc::IMIEHTe · ... -· DA SUli'JDADE. SOCIAL 

·- T O T A L """" TofÃL Fi$CM. """" TOTAl. SéiUtlo.t.DE """"' 
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ANUO lU 

...... OCIIDCIIII 

(fll I 00) 

ESI"ECIFrC"Ç.lO .... """""HNTO ...... CATEOOIIIA 
ECI»GICA 

•ooo:oo.oo: RICIJTQ cm-N1U ...... 
FII 200000 ... lfi~OOO 

1'700.00.00 'TIWIPIMICIAI aJNN1D ...., 
FIO 200000 ... I"""" 

1710.00.00 ,.,..,..,.ICIAI I~AJS ....., 
m 200000 ... 1 ..... 

1711.01.01 ~IA DI IICUtla CIIDINIRIOifiO 1tiOIIG ... """""' 
t7U.OI .• liUNir'DIPCIA Dot1 CDmiiiUJçio IOCJAL PMA FIIWICIAMIN1"0 ... ,...., 

Doi. aca.JOAIII ICICIAL 

T 0 TA L "'"" TOTAL FISCAl. 200000 
TOTAl SUUIIIDAOE ...... 

ANUO lll 

'''"" "'"""' 
43000 - MINISTERJO DA INTEGRAÇÃO AEliiON4L 
43206 -DEPARTAMENTO NoU:Iaw.. DE.-OJR.tS a:tmu. JS SECAS 

RECURSOS DE TOOAS AS FONTES E TRAHSFEREICIAS -. 

ESI"ECIFIC..t.C.i.O ESF DESllOIIWEtirO FONTE C.&lEGO'rU I 
EC()QUCJo 

1000.00.00 RECEITAS COAM.NTES 1,..000 

"' 1205000 ... "'"''"' 
noo.oo.oo TR~IAS COIIIIIEIITES 131!5000 

FIS 1206000 

"' 110000 

1710.00 00 :TRAMSFERENCI.tS J~AIS 1386000 
FIS 120'5000 
SEG 1110000 

1711 OLOI TJIAHSFEltEICU DE M:CURSOS DIIDINUÜOS DO TESOURO "' "''"" HACI~L 

1711. o 1.()1 'htANSFEitENCIA DA comtiiUiclD SOCIAL I".UU. FUWCIMEHTO , .. .... ., 
DA S!GUIUDADE SOCIAL 

.T w ot L 1335000 
TOTAL' F't L 1205000 
TOTAL SEGURIDADE 

I 
"()()()() 
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-
.UOOO • •INIJTIItiO DO •10 -IINTI. I O& AINCINIA UIAL 
.&41101 - l_,.l'IUTtl MAIIliJII) DO -.JD -JINfl I DOI ~ *'MIAII .... &VIII 

lllaC.rTA ,. 1,00) 

lii'IClFJCAÇ!: .... •• ._,. _.. CATIDIIA - .. 
JOaD.oo.ao ..:IITAI~ -... •. , ... - ""* 
1110.00.00 MCIITA K .-vJÇW "'""" ... -.. ....... 
11110.01.01 -IPII. ~IALJZAÇ.IO DI ,..,., .......... ,,.1000 ... -- -nao.oo.oo 'hWC: UWCIAI a..ml -... ...... - 711-

1710.00.(10 ~IAIIMTUICtb "TfTAJI -... ...... .. 711-

1711.01.01 ~IA 01-=-- ClmiiWII .. DO TIIGM ·-..,,_ ... Zdll141 .. 711-

1711.01 .• ~IA 01 canD IICUIIIDI DO T111MD ...CIIIML ... -zaoo.oo-.oo .::IITAI DI CWITIL ... -1400.00.01) ~lAI DI CM"ITIL ... ..... 
1410.00.00 ~JAiltmlilllr• ?TAl I ... ..... 
1411.01 •• ~lã K liUTa ..-,DO,_ MICIIIML ... ..... 

TOTAL -'tOTAL niCAI. 1111141 
TOTAL ~IDIDI ""* 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

EXEIICICIO " 
ESTADO DI 

NUMEIIO DI CONTIIOLI: 002121 

TI~O DE CREDITO 112 SU~/2. EXCESSO TES. 

DATA DI Clt!AçlO 01/'12/M 

NUMEIIO 00 DEC~CIIIT: 000000 

TI~O DET 10 



Dezembro de 1994 DIARJO DO CONGRESSO NACJONAL (Seçâo II) Terça-feira 13 8783 

'"'''" ..... """""" 
24000 - IUHISTEJUO 1M CIINCIA E TIOII)LCIIUA 
241)01 - fUfiiO N&CIONil DE DOliMJ.VU.NTU CIUITIFICO E. TlDO..OiiiCO 

(ltl1,00) 

ESPECIFICAÇÃO .... •no FlliiTl CATDDI:IA 

' """"''"" 
1000.00.00 ac:utu Dl CAPITAL FIS , ..... , 
2400.00.00 nt.......:IAS DE CII"IT.U. FII ..... , 
2410.00.00 ~IAII~AII ... , .... , 
:Z411.01.W '~~Wt~Rlt~NCJA DI. 111'1'1101 JtllllaOS 00 TDDIIII *ClCIIW. "' ..... , 

TOT~ FISCAL , .... , 

..... ""'""'"' 

(III 1,00) 

ES,.~CIFtCAClO III'. .11'0 1'11111 CATIIIIIIo\ 

-"" 
1000.00.00 ..CS:ITAS a.t1NTU ... 11001100 

1100.00.00 11WIIFIJIIK:IAS C01M1N1U ... ·-1110.00.00 'I'IWCSmlfM:IAI I~AI$ •· 11001100 

1111.01.23 TJUIIPII!IfCII. CM CDmtlllliÇÀO. SO::I.U. - D UICII) OMi ... 11001100 
I"I$SOAS .utiDICG 

TOTAL .... IIMDI 01001100 
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21000 - MIMISTIJUO DA EDIJCAC,lO E DO DESPOin'O 
21233 - Utfl'IEJISIOAOE FEDUW. DO CE.UIA 

ft•CSITA 

f;~I"IC.I F.I.CAC1D 

IOOO.DO.OO ltlCEITAS aJIIBfTU 

1700.00.00 lltANinJlltCIAI CGIItiNTIS 

1710.00.00 T'IU.NII'Bti:NCIAl I~AII 

....... 

1711.01.%3 T1tANSfEJtBCI.C OA COifi'IU.,ICÀO IOCIAL ...: O LUCIO UM . 
P'EISOAS JUIIIDICAS 

"""" 
26000 - MIHISTERJO DA EtJUCAÇ}.o E 00 [l(SP(RfO 
Ul23.4 - UNIYEI!SIOADE FEO€J!Al 00 ESP'IItiTO SJ.HTO 

ESPECIFiCAÇÃO 

1000.00.00 RECEITAS CORMNTES 

1700.00.00 lli'IIHSFERaCJ AS COIIRENTES 

1710.00.00 lR.I.HSFEREICI.lS JKTIIAGOVlRNAMf.NTAt!l 

1711.01.23 "TRAHSFERENCtA DA CONTFUIUICÃO SOCIAl SOME D LUCRO W.S 
f'ESSDAS JUJUOlC.lS 

,..,_ ,...mo """" 
... ... -.... ..... .. ... , ....... 

TOTAL SSIUUDAOI. 

'"· -· FONTE 

'" 
'" %31ttS2 

'" 2381132 

"' 2381132 

TOTAl SEIJJfUOADE 

Dezembro de 1994 

CATEIDI'IA 

"""""'""' ,......., 

t0183ASO 

{R$ I,OOJ 

CATECJJRU, 
EctliOIICA 

2361132 

2361132 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção In 

l 

25000 • MINISTEJUO OA EDUCAtiO E DO lllSI"OitUl 
M235 • UNIVEI!SIOAD( FiDERAt. C€ GOlAS 

"acat:TA 

ES,.ECIFICAÇÃO 

' -
1000.00.00 A~ITAS COMfNTlS 

1701LOO.OO TIIANSFUDCIAS COitiiiHI'ES 

1710.00.00 TJtloHSnMHCJAS I~AIS 

.... 

'"""" 

FllCUitSOS DE. TOOU AS FCJOU E TRAHSFEROCJAS 

'". OESDC»AAMENTO ""'' ... 
SEG .. ,..,. 
S!i .. 70000 

XU1.01.23 TRAN$HitEtCIA OA CONTJUIUIÇlO SOCI_.tl SOIM O LUCIICJ DA$ SEG .. ,.,.. 
I"ESSO.U JUitiOICAS 

...... 
Z6000 - MlNISTERlO o.l EOOCACio E DO OESf'mTO 
26236 - UNIVERSIDADE Ff.OfRAL FLUMINENSE 

litat:.t:TA 

E SI" E C'.)' pi I C A Ç i O 

1000.00.00 RECE 1T AS a.tEHTES 

1700.00.00 i'A.WSFEJIENCIAS ctlRM.NTE$ 

1710.00.00 TRANSFEAENCIA$ INlliAOOYEAtWIENTAIS 

TOTAL SEIIIUOADE 

'''""' 

RECURSOS OE TODAS AS Ft'NTES E TRAHSFERf)(;to\S -

'" D[SOC8If~O """' 
SEG -
SEG 7>00000 

SEG 7>00000 

1111.01.23 TRANSFERENCIA 0.1. COHTRIIICJIÇÀO SÓCIA~ •SOORE 0 (IICRO DAS SEif·- '100000 
PESSOAS JllltiOICAS 

. 
~ 

TOTAL SEGURIDADE 

Terça-feira 13 8785 

""""'"'' 

CATEIDI:U. I """"''"' 
..70000 

4&70000 

ACRESCIYJ 

(R$ 1,00) 

CATEOORU 
ECOtOIICA 

,.,.,. 

7>00000 I 
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...... 
21000 • IIIINIITIIID DA iDUCAÇio l DO lld'CirTD 
21211 - UNIVIJIS10MII. FIDUAL DI JUIZ ........ 

lll'lCifiCAClD 
' 

1000.00.00 MCIITAI~ 

1700.00.00 TIUIIIPIMICIII ~ 

1710.00.00 ~IAII...,_41 'SIUII 

....... 

1fH.OI.H ~IA DI Clllmti.Uç.IO IDCI.U. - O LUCM DAI 
l"diOAI MIDICAI 

... ,., 
liOOO - MINlSTIIUD DA IIIUCAÇÀO f. DO OUPOinO 
:t:IZII - UNIVPSID.IDl RDEJW. DI. •INAI 8lltlol1 

,. 
ISPlCIFICACiD 

1000.00.00 IIECitTAI CQIIIRIMTU 

1700.00.80 ~IAS CDNHrll 

mo.oo.01 'TitAHIR:RPCIAI INlJUIIMiiltWIEMAII 

'"'''" 

171Í.01 :ta TR~U DA atn'RIIUICIO SOCrAl ~ D luc:Mt DAS 
I"USOAS ,UUDlCAS 

.... DISDCaiii:UENfO """' ... 
su ZCIIIlZ .. Z-7Z 

III ,_,. 

TOTAL SEUUOAOE 

.... ,.,.,.,UENTO FOO'E 

... ... ...... ,.,. ... ..... "" ... 12114000 

TOTAl SliJJIUDAOE. 

Dezembro de 1994 

CtTtQDIUA 

"'"""''"' ,_,. 

,_, 

(RS 1,00) 

CITEfDIIA 

''"""'""' ,......., 

'"""" 
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...... 
· 21000 - IUNISTlJUO DA EDIJCioÇio E DO ~ 

211239 - UNIVEJtSIDADE FE0E1W. DO PAU 

lSP'lCIII'I,CA!iiD 
' 

1000.00.00 IIECEITAS tXIIIIEKTU 

1700.00.00 liUHifDEJCIM COIIMNTD 

1710.00.00 'niANIIIDUCIAI I~AII 

"""' . 

171LOI.Z3 nwcnJl&CIA DA C:Ofl'IUIUICÀI) !OCIAl ,._ O l.IJCMI ~ 
'DIOAS .... IDICAS 

"""' 
28000 - IIIINJSTUUO DA EliUCACÃO E DO DEW'CaT1l 
2$2.40 - UMIYEIISIOAOI FlDEfW. DA PARAIIA 

ESPlClfiJC&elD 

1000.00.00 ltlCliTAS CCIItiMTtl 

1700.00.00 TIUIIIFIJIIICIAI CIIIIIINTII 

1710.00.00 11WIIAIIICIAI 1~&11 

...... 

1711.01.23 T!WlV'IJIUCIA DI\ CDmtiiUIÇÀO «<eiA&. ... O LUall D&l 
PI.SSCIIS .utiDICAI 

·-

ESF. ......,.._,. 
"""' 

... ... '""""" ... '""""" ... ,,.,_ 

TOTAL SEOOIUOAOE 

.... -· ..... 

... ... """'"' 
III ,.,... 
lU 

,_ 
TOTAl IEUUOADl 

Terça-fetra 13 8787 

ACRESCIICl 

(lt$ I,OOJ 

CATEllORIA 
Etr:JrOIICA 

...,.000 

10475000 

"""""I 100 

(ltl I,OOJ 

CATlQCIU.t. 

""""''"" , ..... 

, ...... 
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I 

"""' 
26000 - IIIINISTERIO OA f.OOCAÇÃO E OO'DESPORTO 
2112~ I - UNIVERSlD.lOE FEDERAL DO I'ARAHA 

ESPECIFICAÇÃO 

' 

1000.00.,00 RECEITA$_ COIIRENTES 

1700.00.00 TRAHSFERENCIAS CDilfiENTES 

1110.00.00 TJWfSFtREICIAS JHTitlGOIIE.IIHNTAIS 

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TR.lNSFEAOCIAS 

. -
ESF. "''""""'""'" ""'' 

'" 
SEG -... ... l ' • ....... 

1711.01.23 TltANSFtftEICU DA CONTRIIIUIÇÃO SOCIAL ~ O I.UCIJQ.twi, , 
PESSOAS JUIUDICAS • ~· ., • 3610000 

'"'"' 
26000 - IUNISTERIO DA I!DUCAÇ.io E 00 DE.SPORTO 
26'2"2 - UHIVERSIOAO!i FEDERAL OE PERMAI8JC1) 

.. . - - . --. 
TOTAl SEGOOIOADE 

RECURSO$ OE TIDAS AS FOOES E ntANSFEREICIAS 

' ESPEC!FICA.ÇlO ESl'. ....... ....,. ""'' 
1000.00 00 RECEITAS CCJ!ftENTES SEG 

ITOCUIO.OO TRAN$FEREICIAS ctJrA9CTES SEG II7Ra70 

1710.00.00 TI'ANSFEREHCIAS INTRAIJOVERIWIENTAIS SEG ll1HS70 

1711.01,23 TRotHSFEREHCIA DA CONT'AIIUiclo SOCIAL $CME O LUCRO OAS ... 178&70 
PêSSOAS JI.IRIOICAS 

TOTAL SEGURIDADE 

Dezembro de 1994 

ACRESCUI) 

u~• t,OO) 

CATEGOitiA 
ECONOIUCA 

....... 

"'"""" 

(RS 1,00) 

CA.TEGMU. 

""""''"' 
1785870 

1578!51170 
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'"""" 
"""' 

26000 - WINISTERIO DA EDUCAÇÃO E 00 DESPORTO 
'2fi2of3 - UNIVERSIOAD[ FEDERAL 00 IUO ORAM)€ 00 ICIATE 

RECUfr')S 01 TOO.tS AS FONTES E TRANSFEREM:IAS 

ESI"ECJFIC:olCiO 

' .. 

1000 .IXUIO ftfCEITAS COMEHTES 

1100.00.00 nt.lNSFEJlEICIAS COfiRENl'U 

1710.00.00 TJWISFEREICIAS ltmr.&GOVEIItWIENT AIS 

- .=---1111.01.23 TRANSFERaiCiol DA CC)ITIUBUIÇÀO SO::IAL S01M O l.UCM) OAS 
I'ES$01.5 JUAIDICAS 

''"""' ..... 
215000 - NIHISTEJflO DA EllUCAÇÀO E 00 DESI'OifTO 
262-U • UHIVEIISIDAD[ FEDEIUL DO IUO rJWClE DO SUL 

ESI"ECIP'JCAÇÀO 

' 
~~--<~ 

1000.00.00 RECEITAS crMllfTES 

1700.00.00 TJU.MSFEftaCIAS COitlt9n'ES 

1710.00.00 TltAHSFEMHCilS INTltAllOVEIINMENTAIS 

1711.01.23 TIWISFERENCIA DA CONTJtlallClO SOCIAL SOME. O LUCIIO DAS 
I"ESSOAS .UIIJOICAS . 

ESF. .,.,_....,.., 
"''" 

,,. ... 2180323 

,,. 
"'"'" ... "'""' 

TOTAL SEGLIRIDAOf 

ESF. """""....,.., FONTE 

'" ~~ -... 7300000 

, .. 7300000 

, .. 7300000 

TtiTAL SEGUitiDAD[ 

{lt$ 1,00) 

CJ, TEGCII:IA 
EC()NIJMJCA 

2380323 

2a30323 

ACitESCII«< 

(R$ 1,00) 

CATE.OOIUA 
EC:OtOUCA 

7300000 

7300000 
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I 

ZIOOO • MIIUITIIIO DA lllUCAÇÀO l DO lm'CIITO 
21241 • UNIWUIIDIIII RDIItM. DO lltiO III. ..... 

IIPICifiCA,lD 
' 

IOOD.OO.QO MCIITAI~ 

~.110.00 ~·-~ 
1110.00.01:! 11W. S&CIII INJ'WNI LY*"IIll 

...,, 

.... 

.. .. .. 
1711.01.U ~IA M CXIImllallçJai .:JM. - D w:111D DM -'dlllliMIOICAI 

...... 
25000 - MUUSTPIO DA EDUCAÇJo [ 00 DD"OII'TO 
z&Ztl • t.IIIVPSIDADI. HllSW. Dl SIINTA CATMINA 

' lSPECIFICAt:ÀO 

1000.00.00 MalTAS Cl:llllHfEI 

1700.00.00 1'WAMIP'IRDICIAS CUNMTU 

f!'!O.!XU!O ~~~~~~~~~ 

-

llt1.1ll . 21 TlNIIFIMJCIA Dl CDNTIU.,IcJo IGC'u.L - O ~ DAI 
I"ISSOA5 .IJitiDICAI 

.... 

... ... -, ... I. 

.....,... . .,...., ...... 

---· 
TOTAL SUUitiOADI 

OfY!CWMIMJO ...... 

14Z47'J9. 

1424711 

.. .. ,. I 
TOTAL SlllltiOAOI 

Dezembro de 1994 

"""""" 

(lllt 1,00) 

'eATIDIA 
ECUOUCII 

"'"""" 

-

(ltl1.00) 

CATEIDtiA 
EIDOIICA 

1UU71 

14247'71 
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......,, 

MODO ~ IUNIITUUO DA SMIDI - NCIO MACI(IML Dt: lloUDl 
MtOI - RJCJ0 MClCIW. Dl SQII 

EII"ECIFJCAÇÀO 

1000.00.00 ltlaiTAS aJIIImfiU 

noo.oo.oo 1'IWIIFIIIIJCIAI a:JIIIM1U 

1710.00.00 TltNCifiJIIICIAS l~All 

IT1t.OI.!:. TIUNIFEJIDCIA DA comtiiUicltJ ICI:IAL l".utA FIMMCI~ 
DA lmltiDAOE SOCIAL 

1711.01.23 ~IA DA CONntiiiUçio IOCIAL - O lUCIIO Do\S 
PUSOQ ..utiOICAI 

.... "'ttm...,O """ 

... ... ... 121 ... HII.IZI ... ZJN7:U11 

... 11UIZ47c. 

TIJT&l SUlMIDMII: 

Terça-feirá 13 8791 

CATUIIUA, 
-CA 

1111.1:11 

HIINitl 
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ANEXO VI 
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ANEXO VII 



24000 - MIMIST!~IO DA CIEMCJA I TECNOLOGIA 
24101 .- MINISTIEIUO DA CJEMCIA E TECNOLOGIA 
MiOYii 

III I.CO 

atmiTOiSP'ECIIi 
~~~AMA Da T~A.ALHO (CANC.LAM.HTD) ll)ltu'IJC11o ri. 1't,_1 U f01111~ I t• ... 1HIIIIICIII 
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MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA ção do processo de pacificação pclilica de Angola. tendo em vista 

Restituindo auró8rafos de projelos de leí sancio
nados: 

- W 377. de -1994 (no l.l30/94, na origem), de 8 do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 125, de 1994 (n° 
4.46&'94, de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, quç_ alte
ra a composição e a organização interna dOTrlblinal Regional do 
Trabalho da &• Região, com sede em Belém~PA. e dá outras pro
vidências, sancionado e transformado na Lei n° 8.947, de 8 de de~ 
zembro de 1994; e 

- W 378, de 1994 (n° 1.131/94, na origem), de 8 do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara no 124, de 1994 (D0 

4.672/94._de inidàiiV~ido Ptesidente da ~epública), que dispõe so
bre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica _e 
dá outras providências, sancionado e transformado na Lei n° 
8 948, de 8 de dezembro. 

- W 380, de 1994 (n° 1.144194, na origem), de 9 do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 28, de 1994 (n° 
2383192. na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 442 
da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, para declarar a ine
xistência de vínculo empregatício entr.e as cooperativas e seus as
sociados, sancionado e transformado_ na Lei n° 8949, de 9 de de
zembro de 1994. 

- N° 379, de 1994 (n° 1.132/92, na origem), de 8 do corren
te, pela qual o Presidente da República comunica que se ausentará 
do País no periodo de 9 a 14 do corrente, para participar, na Cida· 
de de Miami, nos Estados Unidos da América, da Cúpula das 
Américas, atendendo convite do Presidente William Clinton. 

OFÍCIOS 

DO PRIMEiRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

- N° 287/94, de 9 do corrente, comunicando a aprovação do 
Substitutivo do Senado ao Projeto d_e Lei da_ Câ.mara n° 57, de 
1990 (n° 2.167/89, na Casa de origem), que altera a redação do pa
rãgrafo único do an_ 23 da Lei n° 7.498, de 25 dejunbo de 1986, 
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e 
dá outras providênci~-~· Projcto.enviado à sanção em 9-12-94. 

Encamínhando à revisão do Senado Federal au· 
tógrafo do seguinte projeto: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 99, DE 1994 
(W 448194, na Câmara dos Deputados) 

Concede autorização para o envio de contin
gente militar para o processo de pacificação política 
de Angola. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É_ concedida -autorização para o envio de_ contingente 

militar para o, processo de paci.ficação polítiCi de Angola, objeto -
da Mensagem n° I .090, de 30 de novembro de 1994, do Presidente 
da República. .. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. -

MENSAGEM W 371. DE 1994 
(N' 1.089/94 na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal, 
Levo ao conhecimento de Vossas Excelências que o Secre-

tário-Geral das Nações Unidas. Boutros Ghali, em cumprimento a 
mandato conferido pelo Conselho de Segurança, solicitou ao Go
verno brasileiro o envio de contribuição efetiva para a boa condu-

baver sido celebrado, ap.Ss quase 20 anos de guerra. o PrOtocolo de 
Lusaka, firmado dia 20 de novembro de 1994. 

Essa contribuição se daria mediante o envio das seguintes 
unidades militares: 

-dois postos de saúde avançados; 
- uma companhia de engenharia; e 
-um batalhão de infantaria. 
Esse contingente seria integrado por frações: de tropa do 

Exército, da Marinha e da Aeronáutica sob a coordenação do Esta. 
do-Maior das Forças Annadas e seria colocado à disposição do 
Comandante Militar da UNA VEM-DI. 

O Brasil, em cumprimento às suas obrigações como mem
bro das Nações Unidas e nos termos do art. 4o da Constituição Fe
deral, e como principal país da região do Allântico Sul, tem inte
resse concreto e especial em contribuir para a consolidação da paz 
emAngola. · 

Com a cessão de um contingente militar investido de uma 
missão de caráter eminentemente paçificador. O Governo brasileiro 
estará dando uma contribuição expressiva à atuação das Nações 
Unidas no sul da África, além de promover o adensamento de nos
sas relações com Angola e de reforçar nossos laços ~ amizade 
~om os países que compõem a Comunidade de Língua Portuguesa 
daquele continente. Por outro lado, a ausência do Brasil neste es
forço de paCificação teria repercussões negativas sobre a imagem 
de nossa capacidade de atuação internacional, à luz do interesse 
permanentemente manifestado pela política externa brasileira em 
favor da Áfricá Meridional e de Angola, em particular. 

Submeto, wis, à elevada e urgentíssima consideração de 
Vossas Excelências, nos termos do Lei n° 2953, de 17 de novem
bro de 1956, pedido de autorização para que o Brasil possa colocar 
à disposição da UNA VEM-ill, pelo prazo de um ano, um batalhão 
de infantaria e elementos de apoio, perfa7.cndo um efetivo total 
que não ultrapassam 1.200 homens. com o fiDl de cooperar com as 
Nações Unidas na restauração da paz, na consolidação da seguran
ça da população, no reSpeito aos direitoS hulnanos, na distribuição 
de ajuda humanitária, em suma, no restabelecimento de um clima 
de paz e conciliação que permita àquele país i.mJ.ão recuperar-se 
política e economicamente da de~astação da guerra. 

Brasília, 30 de novembro de 1994. - Itamar Franco. 

Brasília, 3g de novembro de __ 1994. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
Em 10 de novembro último, pela Exposição de Motivos n° 

556/DO!IDNU/DAF-IL o Ministério das Relações Exteriores le
vou ao conhecimento de Vossa Excelência que havia crescente ex
pectativa de que o Govemo de Angola e a UNITA viessem a ceie~ 
b_rar o Protocolo de Lusaka. pondo fim a uma situação de belige
rância que já perdUra poi quase Yinte anos. 

2. Efetivaníente, dia 20 de novembro de 1994, foi celebrado 
o Protocolo de Lusaka que, ao estabelecer a trégua, abriu caminho 
para que as Nações Unidas ampliassem seu papel de. agente pacifi
cador naquele país, por intermédio da operação UNA VEM-m. a 
qual exercerá função decisíva na supervisão, cótttrole e verificação 
do processo de paz. 

3. Em sondagens preliminares efetuadas em meados de 
1994, as Forças Armadas se haviam manifestado em condições de 
contribuir para o contingente da UNA VEM-m, com a cessão de 
observadores militares e monitores policiais~ equipes médicas e 
tropa de diversas especialidades. 

4. Com base na disponibilidade acima. o Secretariado das 
Nações Unidas solicitou ao Governo brasileiro o envio para Ango
la de dois postos de saúde avançados, uma companhía de engenha-
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ria e um batalhão de infantaria auto-suficiente- ein :termoS logísti
cos, para uma. ab.lação estimada em um ano. perfaZCDdo um efetívo 
total de até 1.200 homens. 

5. Com o objctivo de evlt.ãr violaçÕeS ão cessar-fogo em 
ações que poderiam solapar a confiança entre as ~rte_s e mesmO 
comprometer a paz, chlramente alcançada, a ONU está solicitando 
a especial atençãõ dos ·países c.ontrihuin~ç!) de pessoal para -que 
busquem reduzir ao máximo o prazo entre a formulação do c.onvi
le, mesmo que em bases infonnais. e o efetivo deslocamento dos 
contingentes para as áreas de atuação. -

6. Como principal país da região do Atlântico Sul - nossa 
esfera imediata de ação internacional- o Brasil t_em interesse claro 
e conçreto em contribuir para a superação dos cOfiflitos que afetam 
a ÁfriCa Austral e pàra a revilalí7..ação dos mecanismos muhilate
rais de promO<r_"âo c manutenção da pal. na região. As contribuições 
que o Brasil venha a aportar à compo.<>iç-ão da UNA VEM-Ill serão 
de especial relevância para a p()liliCa externa brasileira, tanto à luz 
dos compromissos assumidos pek) l~rasil na Carta das Nações 
Unidas. enfati7..adas agora por nossa postulação a um lugar penna
nente no Conselho de Segurança, quamo do ponto de vista das re
lações de estreita.cooperação e ami7.ade que temos com Angola. 

7. Encaminhamos, portanto, a superior aprCCi3ção de Vossa 
Excelência a decisão de_o Brasil participar efetivamente da UNA
VEM-ln. mediante a colocação a disposíção da ONU dos compo
nlmtes armados e desarmados acima referidos. Cumpre assinalar 
que tanto o ltamaraty quanto as Forças Amladas consideram alta
mente positiva a prestação da contribuição acima apontada. inclu
sive o envio de um batalhão de_ infantaria e elementos de apoio, 
peh1 prazo de um ano. -

8. Tendo cm vista o fahJ de que o t•mhaJ"4Ue dos efetiVõs ce
didos pelas Forças Armadas às Nações Unidas deve ser realizado 
denU'o de um prazo máximo de 90 dias, o que confere grande ur
gência ao ass_unt~. especialmente na atual l'onjuntura de término 
do ano \egis!aUv(J, n)ganms a Vossa L~x~·clência encaminhar ao 
Presidente da Câmara dos Dcput.ad_c):-;_a _ _M~nsagem anexa, que con
tém o pcdid~) de _auhrril.ação para despachar a tropa brasileira a 
Angola, ao amparo da Lei n° 2.953, de 17 de m~v~bro de_l956. 

9. Uma ve" C('n~·edida a autorização: a Se:cretarii de Plã.ne
jamento, Orçamento c Coordenação da Presidência da República 
adotará as pr0Vidências -cabíveis para idêriüficai aS fontes de recur
sos que viabilizem a operação. Esses rcrurs_os deverão ser postos à 
disposição do Estado-Maior das Forças Armadas, que assumirá as 
funções de gercnciadcrr das verbas junto as Força:s Singulares. 

10. Registramos; ímalmcnte. que a mais recente autorização 
de despacho de _contingente militar annado brasileiro ao exterior
para integrar a Operação das Nações Unidas cm Moçambique- foi 
objeto do Decreto Legislativo n° 15, de 8 de março de 1994. 

Respeitosamente,- Celso L. N. Amorim, Ministro de Esta
do dé Relações Exi.eriores.- Arnaldo Leite Pereira; Ministro de 
Estad9 Chefe do Estado- Maior das Forças A~·madas. 

Í..EXJISLAÇÃO CITADA 

LEI N" 2953, DE 17 DENOVEMllRO DE 1956 

Fixa normas para remessa de tropas brasilei
ra.'> para o exterior. 

Art. I 0 - A remessa _de força atroada, terrestre, naval ou aé
rea para fora do território nacional, sem declaração de guerra e em 
cumprimento de obrigações assu_midas pelo Brasil como membro 
de organizações internacionais ou em virtude de tratados, conven
ções, acordos, resoluções de consulta. planos de d~fesa~ ou quais-

. quer outros entendimentos diplomãticos ou militares. só será feita, 
nos termos da ConstiOJição com autorização do Congresso NacionaL 

(À C01niss_tio de R e/Lições Exkriores e Defesa Na-
cional.) • 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campe1o)- O Expediente 
_ lido vai à publicação. '- -

Sobre a_ mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secre
tário. 

É lido o seguínte 

· REQUERIMENTO N" 994, DE 1994 

Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, re
queiro a inclussão, em Ordem do Dia, do Projeto de Resolução n°. 
93, de 1994, de iniciatíva da Comissão Diretora, que dispõe sobre 
a estruOJra básica da Subsecretaria de Administrnçào de Pessoal, e 
dá outra,s providências, cujo praZo na Comissão de Constituição. 
Justiça e Cidadania já se acha esgotado. 

Sala das SessõeS-. 12 de dezembro de 1994. -Senador Mau. 
ro Bcnevides. 

O SR. PRESIDENTE (Va!mirCampe1o)- O requerimenoo 
lido será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 
disposto no art. 255, ll. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, req~erimenlõ que será lido pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É .lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 995, DE 1994 

Senhor Presidente, nos termos do art. 43, inciso I, do Regi
mento Interno, requeiro seja considerad_o como licença para trata. 
menta de saúde, o meJJ afastamento dos trabalhos da_ Casa, no pe
riodo ae sçis a quinze de dezembro do corrente ano, conforme 
atestado anexo. 

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 1994.- Senador Darcy 
Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Aprovado ore
querimento. fica conc:edida a licença solicitada. 

_ O Projeto de Decreto Legislativo n° 99/94, lido aDierior
mente, terá, nos temlos do art. 370. c, do Regimento Interno, pe
rante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o pra
zo de cinco dias para-recebimento de emendas, fmdo o qual a refe
rida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis por igual perlOOo, 
para opinar sobre a sua proposição. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Sobre a mesa, 
requerimeJJto que serã lido pelo Sr. 1° Secretário-: 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 996, DE 1994 

Requeiro, nos termos do arL 255, inciso n. letra c, n° 12, do 
Regimento Interno do Senado Federal, que o PLC n° !Ol/93, além 
d_o despacho inicial, seja também apreciado pela Comissão de 
Constituição. Justiça e Cipadania. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1994.- Senador 1ra-
puan Costa Junior. · 

O SR. PRESIDENTE (V almir Campe1o) - Ó requei!menoo 
lido será publicado e posteriormente incluído em Oidem do Dia, 
nos termos do art. 25:S. n. C, 12, do Re_gimento Interno. 

târio. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 997, DE 1994 

Nos termos do art. 13, § l 0 , do Regimerito Interno, requeiro 
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seja considerada licença autorizada minha ausênçia aos uabafbos 
da Casa. dias 2 e S. de dezembro em curso. quando participei, resM 
pcctivamente, no Recife e no Río de Janeiro, de homenagem da 
Câmara de Comércio-NõideSte do Brasil"":- Estados Unidos e de 
solenidade na Fundação Getúlio Vargas. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1994.- Senador Mar
co Maciel. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Compele) - A votação do 
requerimento fica adiada por falta' de quomm. 

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Senhor Pre
sidente da República editou a Medida Provisória D0 748, de 6 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre a criação dos cargos que 
menciona. 

De àcordo oom as indicações das Lidemnças. e nos _termos 
dos §§ 4° e 5° dO- art. 2° da Resolução D0 1189-CN, fica assim 
constituída a Comissã-o Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

J. Cid Saboia de CarvalhO 1. Rona1do Aragão 
2. Ruy Bacelar 2. Jacques Silva 

PFL 
3. Air1on Oliveira .3. Dario Pereira 

PPR 
4. Louremberg Nunes Rocha 4. Lucídio Portella 

PSDB. 
5. Mário Covas S. A1mir Gabriel 

PTB 
ó. Jonas Pinheiro 6. V almir Carupelo 

PT 
7 Eduardo Suplky 7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1. Werner Wanderer 1. Aldir Cabral 
PMDB 

2. Euler Ribeiro 2. Mário Martins 
PPR 

.1. Celso Bernardi 3.JoãoTota 
PSDB 

4. Jahcs Ribeiro 4. Sigmaringi- Sei.üs-
p~ 

5 ValdenorGuedes 5. Mário De Oliveira 
PDT 

6. Wilson Müller 6. Paulo Ramos 
PTB 

7. Nelson Trad 7. Roberto Jefferson 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN.rica estabe-
lec-ido o seguinte calendário para a tramitação-da matéria: 

Dia 12/12/94 -Designação da Comissão Mista; 
Dia 13/12/94:.. Iostalação _çla Comissão Mista; 
Até 12/12/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Msla emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21112194- PrazÓ ftnal da Comissão Mista; 
Acé 5/01/95 - Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (ValmirCampelo)- O Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória n° 749, de 6 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre_ a criação dos cargos em co
missão qÜe menciona. 

~ aconfo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
-dos §§ 4° e 5o do art. 2° da Resolução D0 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão M~sta incumbida de emitir parecer so-
bre a matéria: -

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

1. Onofre Quinan L Márcio Laeenla 
2. Coutinho Jorge 2. Ruy Bacelar 

PFL. 
3. Odacir Soares 3. Jônice Tristão 

PPR 
4. Affonso CamaiEo 4. Epitacio Cafeteira 

PSDB 
5. Mário Covas - 5. Almir Ga6riel 

PMN 
6. F_ra~cisco Rollemberg 6. 

PRN 
7. Ney Maranhão 7. Aureo Mello 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1. Tourinho Danras 1. Ciro Nogueira 
PMDB 

2. Alberto.Goldman 2.João Natal 
P!'R 

3. Leomar Quintan.ilha 3. Pedro Pavão 
PSDB 

4'abes Ribeiro 4. SíSmaringa Seixas 
PP 

s-. Mário Cbermont 5. Benedito Domingos 
PDT 

6._Carlos Alberto Campista 6. Max Rosenmann 
PSTU. 

7. Ernesto Gtadella 7. Maria Luíza Fontenele 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a-tramitação da matéria: 

Dia 12112194- Designação da Comissão Mista; 
Dia !3112194-lnslalação da Comi>são Mista; 
Até 12/12/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21112194- Prazo final da Comissão Mista; 
Até 510!195- Prazo no Congresso Nacioual. 
O SR. PRESIDENTE (V a1mir Campelo) - O Senhor Pre

sidente da República editou a Medida Provisória n° 750, de 6 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre a implementação da autar
quiã Conselho Achni.nistrativo de Defesa Econômica - CADE. 
criada pela Lei n° 8.884. de 1 1 de j\lnho de 1994, e dá outras pro
vidências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4o e 5° do art. 2° da Resolução 0° 1/89-CN, fiCa assim 
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

1. Ronan Tito 
2. José Fogaça 

3. Odacir Soares 

SENADORES 

_ PMDB 

PFL 

Suplentes 

L Gilberto Mirauda 
2. César Dias 

- 3. JOão Rocha 
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4. Lucídio Portella 

S. Mário Covas 

6. Magoo BaceiJir 

7 .lrapuan Costa Júnior 

Titulares 

l. José Carlos Aleluia 

2. Dejandir Da!pasquale 

3. Ronivon Santiago 

4. Mareo Penaforte 

PPR 
4. Moisés Abrão 

PSDB 
5. Ahnir Gabriel 

PDT 
6. Nelson Wedekin 

PP 
7. Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

BLOCO. 

PMDB. 

PPR 

PSDB. 

PP 

Suplentes 

I. Mauricio Calix to 

2. Hi!Ario Braun 

3. Eraldo Trindade 

4. Thga Angerami 

S. Delcino Tavares S. Eman.i.Viana 
PDT ·---

6. Éllo Dalla-Veccbia 6. Benedito de Figueiredo 
PMN 

7. Jerónimo Reis 7. Nilson Gibson 

De acordo com a Resolução n• I, d.; 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tnunitação- dã malhia: 

Dia 12/12194-Designaçãoda Comissão Mista; 
Dia 13112194-Insta!açãodaComissão Mista; 
Até 12/12/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Ali 21112194- Prazo fmal da Contissão Mista; 
Até 511195 - Prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O Senhor Pre

sidente da República editoU a Medida Provisória n• 751, de 6 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre as reguas para a oonversilo, 
em real, das mensalidades escolares nos estabelecimentos panicu-
lares de ensino, e dá outtis providências. -

De acordo com as indicações das Lideranças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da ResoluÇão D0 1/89-CN, fica assim 
constituída a Comissão Mista incumb1da de emitir parecer so
bre a matéria: 

Titulares 

1. Ronan Tito 
2. Gilberto Miranda 

3. Hugo Napoleão 

4. Lucldio Portella 

5. Mário Cova:s 

6. Jonas Piobeiro 

7. Eduardo Suplicy 

Titulares 

1. Paes Landim 

SENADORES 

PMDB. 

PFL 

PPR 

PSDB. 

PTB. 

PT 

Suplentes 

1. Cid Saboia de Carvalho 
J.. AJnirLando -·-

3. Jônice Trisl.ão 

4. Jarbas Passarinho 

5. AbrlirGabriel 

6. V almir Campelo 

7. 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO. 

l. Ângelo Magalliães 

2.João Henrique- 2. João Thome Mesttinbo 

3. AnDando Pinheiro 3. Arno Magarinos 
PSDB 

4. Ubiratan Aguiar · 4; Osmânio Pereira 

5. Carlos San!' Anna 5. Costa Ferreira 
PDT 

6. Carlos Lupi 6. Messias Soarns 
PT 

7. José Fortuna li 7. Gbico Vigilante 

De acotdo oom a Resolução n° 1, de 1989-CN, ftca estabe~ 
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

Dia 12/12/94- Designação da Comissão Mista; 
Dia 13112194- instalação da Comissão Mista; 
Até 12/12/94- Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21112/94-Prazo fma! da Comissão Mista; 
Até 511195- Prazo no Congresso Nacional 
O .SR. PRESIDENTE (Valmir Caropelo)- O Senhor Pre· 

sidente da República editou a Medida Provisória D0 752, de 6 de 
dezembro de 1994, que dispõe sobre alteração na Lei n• 8.490, de 
19 de novembro de 1992. na Lei n• 8.876, de 2de maio de 1994, e 
dá outras providências. 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 1189-CN, fica assim 
constituída a ComissJ:o Mista incUmbida de emitir parecer so
bre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

1. Cid Saboia De Carvalho 1. Mansueto de Lavor 
2. Alfredo Campos 2. Ruy"BaceiJir. 

PFL 
3. Dario Pereiia 3.Joilo Rocha 

PPR 
4. Hydekel Freitas 4. LevyDias 

PSDB. 
5. A\mr Gabriel S. Mário Covas 

PMN 
6. Francisco Rollember& 6. 

PRN 
7.NeyMaranhiio 7. Aureo Mello 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO. 

1. W emer W anderer 1. Luciano Pi.t.zatto 
PMDB. 

2. João Abneida 2. Marcelo Barhieri 
PPR 

3. Amaldo Faria de.Sâ 3. Jair Bolsonaro 
PSDB 

4. Paulino Cicero 4. Moroni Tocgan 
PP 

S. Edmar Moreira 5. Mauro Borges 
PDT 

6. Edson Silva 6. Wilson Milller 
PRN 

7. José Carlos V asconcellos 1. Paulo Octávio 
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN. fica estabe-
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Iecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: REQUERIMENTO N' 998, DE 1994 
Dia 12/12/94- Desiguação da Comissão Mista; 
Dia 13/12/94- Instalação da Comissão Mista; 
Até 12/12/94- Prazo para recebimento de emendas. Prnzo 

para a Comissão Mistã"emitiro parecer sobre a admissiQilida4e; 
Até 21/12/94- Prazo fma! da Comissao Mista; 
Até 5/!195- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Va!mir Campelo)- O Senhor Pre. 

sidente da República editou a Medida Provisória n° 753, de 6 de 
dezembro de 1994. que altera dispositivos da Lei n• 7.102. de 20 
de junho de 1983, que dispõe sobre segurança para estabelecimen
tos fmanceiros, estabelece normas para consübl ição e funciona
mento das empresas particulares que exploram setViÇOS de vigilân
cia e de transporte de valores, e dá outras providências. 

De aCordo com as indicações das Lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D 0 l/89-CN, fica assim 
constituída a ·Comissão Mista incumbida de emitir parecer so-
bre a matéria: - --- - ---

SENADORES 

Titulares 

1. Cid Saboia De Carva!bo 
2.Jacques Silva 

3. Raimundo Lira 

4.Levy Dias 

5. Mário Covas 

6.MagnoB.a~elar 

7. Eduanlo Suplicy 

PMDB. 

PFL_ 

PPR 

PSDB 

PDT 

PP 

Suplentes 

I. Ronaldo Aragão _ 
2. M:ariiueto de Lavor 

3. Guilherme Palmeira 

4. Alfonso C amargo 

5. Almir Gabriel 

6. Nelson Wedekin 

7. 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

I. Roberto Magalhães 1. WemerWanderer 
PMDB 

2. Micbel Temer 2. Fernando Diniz 
PPR 

3. João de Deus Antunes 3. Osvaldo Melo 
PSDB 

4. Moroni Torgan 4. Beraldo Boaventura 
PP 

S.João Maia 5. Romel Anísio 
PDT 

6. Paulo Ramos 6. Wilson .Müller 
PL 

7. Welinton Fagundes 7. José Egydio 

De acordO com a Resolução nQ 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramítação da matéria: 

Dia 12/12/94- Desiguaçãoda Comissão Mista; 
Dia 13/12194-lnstalação da Comissão MiSta; 
Até 12/12/94 --Prazo para recebimento de emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 21/12/94- Prnzo futa! da Comissão Mista; 
Até 5/1/95- Prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Va!mir Campelo)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido peloS r. 1° Secretário. -

É lido o seguinte 

NOs tennos do art.172. úemL combinado com oart. 401, § 
3°, do Regimento lutemo do Senado Federal, requeiro inclusãO na 
Ç>rdem do Dia do PRS D0 2_2(94 - que "altera a denominação de 
Orgãos da Estmnn:a Adtninistrativa do Senado Federal e dá outras 
providências"- cujo prazO na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania já se acha esgotado. 

Sala das Sessões. 12 de dezembro de 1994.- Senador Juta-
hy Magalhães. . 

O SR. PRESIDENTE (Va!mirCarnpelo)- O requerimento 
lido será publicado e incluído na Ordem do Dja, nos temu)s--do 
disposto no art. 255, TI. "c"~ do Regimento Interno desta Casa. 

Há oradores inscritos. 
Concedo.a palavra ao nobre Senador Nabor Iunior. (Pausa.) 
Concedo a palavm ao nobre Senador Loorival Baptista, por 

cessão do Senador Aureo Mello. . 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o se· 

guinte discurno.) - Sr. Presidente, Sr-s e Srs .. Senadores, volto à tri
buna para dar seqaêocia a um assunto que já abordei algumas ve-
zes, ultimamente, aqui no plenário. · 

Anteriollilente, Sr. Presidente, falei sobre as grandes pers
- pectivas e os importantes beneficies que o novo Plano de Estabili
zação Económica trouxe e continua trazendo ao País e à socieda
de, especialmebte no que se refere à vitória _ale:ançada sobre a con
juntura inflacionária, que· obstruía os caminhos do nosso desenvol
vimento e funcionamento vital da nossa economia. 

Entretanto, Sr. Presidente, com a minha sensibilidade de 
médico, afeito a diagnósticos, venho manifestando,-há algum tem
po, desde a implantação' do Plano Real. a minha reserva quanto à 
política de juros altos pmticada pelo sistema Ímanceiro~- com a 
aquiescência do B~co Central, o que poderia trazer sérios proble
mas e repercussões nos orçamentos domésticos e na capacidade de 
poupar da população. . 

_ _ _ Vejo, no Correio Braziliense de boje, notícia comentando 
as taxas de juros praticadas pelos b~~os e já anunciapdo sintomas 
de indesejável endividamerito das pessoas. 

Essas taxas de juros, atualmente, já estã9 chegando a mais 
de 300% acima da inflação no usq do cheque especial e cartões de 
crédito, já tendo havido notícia aziierior de que seriam pratica
das taxas de até 19% para conter o consumo pelos festejos de 
fim de ano. 

Não acredito que a maior parte da JXIpulação que recorre ao 
créd~to bancáriO seja para esbanjar no consumo, mas sim para 
complementar as despesas mensais, compensar os salários já defa
sadoshá um ano e rolar suas dívidas, muitas delas provenientes de 
antigos déficits. 

Ora, Sr. Presidente, se a renda está estacionada pelo conge
lamento dos salários e as taxas de juros continuam crescendo, os 
déficits nos orçamentos domésticos vão aumentando, corroendo os 
s_alários, e terminam por aumentar os níveis de inadimplência e o 
bom funcionamento do crédito e a formação de poupança. 

-segundo infonnações do B~co Çentral, conforme notícia 
que estou comentândo, ahlalmente, 55% dos clientes da rede ban
cária estão utilizando os limites do cheque especial, o que significa 
que, se tinham. já utilizaram a poupança e não eslão conseguindo 
poupar. 

O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre 
SenadÕr Lourival Baptista? 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com prazer, eminente 
Líder Maroo Maciel.. 

O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador Lourival Baptista. 
ouçp,.como habitualmente o faço, com muita atenção, o discurso 
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que V. Ex• profere nesta Casa na taide de hoje. Devo dizer que V. 
Ex• traz. com muita oportunidade, para debate, uma questão mo
mentosa, que é o problema da estabilidade econõmica, tão perse
guida por toda a sociedade e que se vislumbra agora possível, gra
ças à grande refonna monetária-que se fez este ano, marcadamente 
com a implantação do Plano Real. Quero, ao tempo em que felici
to V. Ex•, que sempre faz intervenções muito estudadas nesta 
Casa, observar que a b.lsca para que se es\abeleç... a estabilidade 
econôm.ica é algo que não se obterá JW.m só_instante._Ou seja. há 
de ser úm trabalho que vai exigir meses, senão anos. Aliás, é o que 
a experiência demonstra se olharmos não somente o caso brasilei
ro, mas também o.exemplo~de outros países, inclusive dos chama
dos países do Primeiro Munilo. Sabe também V. Ex• que a estabi
lidade econômiça é fundamental para que possamos pensar em re
tomada do desenvolvimento. entendido como um desenvolvimen· 
to auto-sustentado, ou seja. que não recorra a mecanismos nova
mente inflacionários, que tragam no seu bojo o que vimos no pas
sado mais recente do Brasil que é a recessão, o desemprego e- o 
mais grave- a concentração de rendas, porque toda vez que a in
flação retoma, sobretudo em patamares elevados, traz embutida 
uma enorme coó.centraçã.o de n::nQa ao· lado do empobrecimento do 
povo. Veja que a década de 80 e oomeço da década de 90 deixou 
isso JI!UÍto evidente. Sob o ponto de vista económico, por conta da 
inflação, tivemos uma recessão ~ito grande, desemprego, empo
brecimento e, friso niais uma vez, uma enorme concent..mç.ão de 
renda. Se tomarmos os indicadores do IBGE, verificaremos que os 
pobres ~m em número e ficaram ~ pobres-- por qUe- nãO 
dizer, miseráveís - e os ricos ficaram em menOr riúmeio. mãs maiS 
ricos ainda. Então, coloco essa questão preliminar ao substancioso 
aparte de V. Ex• para. ao fmal, concluir diZendo que concordo com 
as proposições de V. Ex•. Mas, de outra parte, quero também dizer 
que temos mzões para confiar que a equipe econômica que supe
rintende o Plano Real está atenta às colocações que V. Ex• _f~. E, 
mais do que isso: o Plano sofrerá, como vem sofrendo, as __ correçõ
es de rumo que são necessárias tOOas- as vezes que as circ:unstân~ 
cias assim o exigireni. Ou seja, com isso quero dizer que é uma 
preocupaçã.o muito aguda do atual Governo, e posso dizer também 
do fumro, a ser chefiado pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso, nosso Colega do Senado, a continuidade desse Plano. Daí 
porque. fique certo V. Ex•, as providências necessárias para que o 
Plano continue a oferecer os resultados que dele nós esperamos se
Ião adotadas. É lógico que algumas dessas providêilcias não são de 
fácil aplicação, mesmo porque obter-se a estabilidade econôntica é 
uma tarefa difícil e que exige, naturalmente, muita pertinácia. mui
ta ~verança e, por que não dizer. muita corãpiê:eriSãõ da pró
pria.~ociedade. Acho que, incl~_sive, a sociedade brasileira apreen~ 
deu muito bem o sentido do Plano_ Real e está colaborando para o 
seu bom êxito. E é. fundamental que ela contiDUe ajudando- isso 
importando, naturalmente, em certos casos. em algumas dificuldaM 
des -'porque, no fundo, -o Plano vai permitir aquilo-que todos n6s 
desejamos, que é a retomada do desenvolvimento. Se V. Ex.• ob
servar, já há indicadores muito fortes de que a-OConomia recuperou 
o seu dinamismo. E nã.o foi apenas a econ:oil:tia. O que é mais im
portante é que houve uma melhoria tambéni aa-CõD.dição social do 
povo. Veja que a taxa de emprego já cresceu. Alguém dirá certa
mente que geralmente os fms de ano são perlodos em que a ativi
dade _econômica se aquece um pouco, até por conta de um certo 
consumismo do período natalino, mas ninguém pode deixar de re... 
conhecer que cresceu o emprego e que, de um modo geral, as Ad
ministrações Estaduais, Municipais e Federal já aferiram um certo 
dinamismo dá econOmia por um incremento da receita e que, na 
hora em que a receita cresce, isso significa também um melhor 

. atendimento das demandas sociais. Tudo isso mostra, em que pese 

às dificuldades, C<.,mo V. Ex• aponta, que o Plano caminha. e cami
nha bem. Tenho certeza de que as palavras de V. Ex• serão devida~ 
mente apreciadas, avaliadas, mas também é importante lembrar 
que toda e qualquer mudança tem que ser muito sopesada, muito 
refletida, para que o Plano não se de_syie d<?_ rutilo a que inicial
mente se propõe. que é dar ao País a estabilidad~_ e~nôini~. com 
uma moeda com credibilidade e respeitabilidade externa. Para 
isso, é necessário um p:ruco de tempo. Nós precisamos de um pou
co de tempo para que esse Plano se consolide e possa, ao fmal, dar 
a todos n6s, btasileiros, aquilo que desejamos., ou seja, um desen
volvimento sustenl3do, entendido não apenas como uma expansão 
de bens materiaiS.. Dão como crescimento econômico, mas tam
bém, e sobretudo, como uin ciCSeD.volvúnenlo que aSsegure o bem
estar de todo o povo brasileiro, resgatando, assim, a dívida social, 
que é talvez a principal prioridade com a qual nos defrontamos 
neste instante. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA --Sou muito grato a V. 
Ex•, eminente Senador Marco Maciel, pelo seU aparte, que muito 
veio enriquecer meu pronunciamento. As considerações de V. Ex• 
são necessárias neste momento em que é difícil a situação econô
mica do Brasil. V. Ex'\ com acuidade, com inteligênciª' disse ao 
Senado, neste aparte, o que pensa, O que, na verdade, é a realidade. 
Nós precisamos que a economia do Brasil se estabilize. 

- Grato a V. Ex• pelo aparte, Senador Marco Maciel. 
O Sr. Epitacio Cafeteira- V. Ex• me permite um aparte. 

Senador l.ourival Baptista? 
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Com todo prazer, con

cedo o aparte a V. Ex•. 
O Sr. Epitacio Cafeteira- Nobre Senador Lourival Bap

tista. o Plano, na realidade, tem o objetivo de fazer parar a infla
ção. mas ele me pareceu muito mais forte até que a dolarização 
aplicada em outros países, porque. além de ter ocorrido, de repen
te. uma mudança na moeda. ela ainda está sençio supetvalorizada. 
Hoje, a moeda bi-asilelli-valcb cen:;a de 12 a 14% a mais que o dó
lar. O que estamo~ v_endo no dia~a-dia - é importante que se regis
tre.isso, essa realidade com a qual Õ Senador Marco Maciel terá 
que convíver, porque será o Vice-Presidente da República, já elei
to - é que o poder aquisitivo do povo está chegando a zero - até o 
dos executivos. O Governo, inclusive, está tendo dificuldade de 
Of!ianizar uma boa equif,e porqUe oS salários não compensa~ o 
salário de um funcionário de alto nível neste Governo - e a im~ 
prensa está mostrando- mal dá parn pagar o aluguel de um aparta
me1)to. Se_ um funcionário graduado do Executivo recebe um salá
rio que mal dá para pagar um aluguel cOndigno, então pergunta-se: 
Como est4 vivendo o funcionalismo público do Brasil? Como esM 
tão vivendo nossos funcionário do Congresso Nacional? Hoje, um 
jomãJ. riie:O.ciona que estão todos e'Ol.situa_ção muiiO _ ~ficil, porque 

__ t?sW.o alcançando o limite do seu endividamento no cheque-ouro; e 
usar o cheque-ouro num país onde a inflação não chega a 3% e os 
juros chegam a 13% ao mês é suicídio. OU seja, temos um Plano, 
mas não é um Plano para o nosso povo; temos que buscar um 
povo pam esse Plano. porque o que estou assistindo - e o que_ es
tou dizendo a V. Ex• se vai comprovar no início do ano- é que es
tamos no Natal e o povo não tem dinheiro para fazer suas com
pras. lmaginãm que o Governo dará uma reposição, dada a queda 

- dO poder aquisitivo que ocorreu após o Plano Real; porém, até 
boje não veio nenhuma reposição. Então, está todo mundo contan
do cÕm o cheque p:rê-datado. que, a meu -ver, vai dar dor de cabeça 
em dois tipos de pessoas: aquelas que estão vendendo e aquelas 

- que estão comprando. Nestas, porque não terão dinheiro parn. sal
dar as suas dívidas; naquelas, }Xlrque. afinai de contas, a venda 
será um faz-de-conta. Quando chegarmos em janeiro. fevereiro e 

_ março. estaremos em uma situação muito difícil. Isso não está senM 
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do levado em conta. Agora, o que se nota nesta Casa é que o Go
verno, a título de isonomia. está dando alguns aumenros para o Po
der Executivo, enquanto que aqui, no Legislativo, o funcionalismo · 
está cada vez mais desesperado, cada vez_ mais s':lfrido, cada vez 
mais preocupâao COIIl.a manutenção de sua família. Daqui a JX>UCO 
vamos ter que retomar o uso dos ônibus para trazer funcionáriOs 
para esta Casa, porque muitos: funcionários terão que vender os 

_ seus veiculos para pagar as dívidas que estão conlraindo com o 
Plano ReaL Gostaria que esse Plano Real não fosse o plano da fan
tasia. que isso tudo não fosse para: dar muito mais alegria para o 
Presidente Bill Clinton. para os americauos- e para todos aqueles 
que, lá fora. olliam apenas a inflação e não o sofrimento do povo 
deste Pais. A sitwiçio é muito difidl. Só quem freqüenta os super
mercados e as lojas pode entender que este País ~~azá en
quanto o ~o mínimo ilão der para compmr uma cesta básica. 
Senador Loorival Baptista, a angústia entrou pela pOrta da frente 
da casa do trabalhador bmsileiro, do funcionário piÍblico, princi
palmente aquCle do Poder Legislativo, e estamos fazendo de conta 

· que está b.ldo bem, aplaudindo, pxque dizem que a inflação caiu 
0.3 oo 0,4 pontos. Mas ela continua a existir em rD.aiS de 2%, qua
se 3% ao mês, e o salário não tem nenhuma correção. Falar em 
corrigir salúio aqui passru a ser pecado mortal, é dizer que se está 
contra o Plano do Governo, como se isso fosse a coisa mais impor
tante, mais até do que o bem-estar e a vida do nosso povo. Espero 
em Deus, com a posse do Presidente eleito, que se examine em 
profundídade a parte sociaL até porque_ ~ Presidente eleito é um 
sociólogo e não um financista, e. cõ:iliO üJ.,- deve ver muito mais 
aquilo que está ocorrendo nas ruas do que aquilo que estamos ven
do nos jornais. Os jornais oãó -diZem das angúStias. Hoje, excep
ciona.Im.ente. os jamais estão dizendo da angústia do funcionário 
do Legislativo. Hoje, como exceção. O saláriO Pago neSta disa aO 
funcionalismo e aos próprios Parlamentares pode entrar, am.a.nhã, 
para o anedotário. Estamos aqui impressionados ponJUe parou 

- aquela inflação galopante, mas C? que precisa ~é a fome, é o 
sofrimento~ é- essa 8ngústia que-está-Itwimdo i:i povo ao desespero. 
Quero congratular-me com V. Ex• porque estamoS hitimdo de um 
assunto que realmente angu~ a _todos nós, que não sofremos com 
o salário mas sOfremos com ·a presença daqueles que nos rodeiam, 
que estão vivendo dias negros, dias difíceis, dias em que o cheque 
não é pago, dias em que. para comprar comida. eles têm que fazê
lo com cheque pré-datado. Essa· é a situação, e nós não podemos 
viver num mundo de faz-de-conta. Brasília não é mais a ilha da 
fantasia, e o Brasil também não pode ser um país da fantasia, 

de um mOO.o geral. 
As dificuldades por que passam os funcionários do Con

gresso é uma realidade de todo o funcionalismo pdblico no País. 
Nolícia publicada, boje, no Correio BrazilieÕ.se dá conta 

de que "a maior_: parte dos nove mil servidores do Congresso Na
cional está altamente endividada no cheque especial do Banco do 
Brasil". 

Sr. Presidente, desde o meu primeiro pronunciamento, vi
nha alertando para esse problema,. pois, enquanto, anteriormente 
ao Plano Real, as taxas de juros eram cerca de 50% acima da infla. 
ção, estas passaram a subir desproporcionalmente, chegando a 
mais de 300% ac:úna da inflação, o que está provocando um fe-. 
nômeno aritmeticamente previsível, que é o endividamento da 
população. -

A comprovação disso é a margem de utilização do cheque 
especial pelos funcionários do Congresso, tradicionalmente uma 
parcela privilegiada do funcionalismo, mas que tiveram. nos últi
mos anos, uma margem considerável de perdas reais em suas re
muneraÇões. 

Concluo, Sr. Presidente, chamando a atenção do Senado e 
das autoridades econômicas para esse grave problema, qUe está 
impondo aos assalariados e .à pop.zlação de poucos recursos um sa
crificio· muito grande a pretexto de viabilização da política de 
combate à inflação e do progressivo desenvolvimento do noVo pla-
nO económico. - -

O que conhecemos, através das experiências anteriores, ao 
lopgo des_ses últimos anos, é que a política de juros altos nunca 
conteve a inflação; ao contrário, sempre contribuiu parn o seu cres ... 
cimenro. 

Finalizando_. Sr. Presidente, peço a transcrição, com o meu 
pronunciamento, das noticias publicadas no Correio Braziliense 
de hoje, intituladas: "Está cada vez maiS CarO o uso do che(jUe es
pecial" e "Servidores do Congresso estão endividados no Banco 
dO Brasil". 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
· WURNALBAPTISI'A EM SEU PRONUNCIAMENTO.· 

Correio Braziliense- 12-12-94 

SERVIDORES DQ CONGRESSO 
ESTÃOENDnnDADOSNOBB 

Nelson Oliv~ira 

como muitas querem. Parabéns a V. Ex•! Am.aiorpaite dos nove mil servidores do ~gresso Nacio-
0 SR. LOURIV AL BAPTISI'A ..:. Muito grato, eminente nal·está altamente endividada, no cheque especial (Cheque Ouro) 

Senador Epitacio Cáfetelia.. Ouvi seu aparie com a maior atenção. do Banco do Brasil. 
Nele, V. Ex• disse coisas verdadeiras, concretas e objetivas. A rea- A informação. tr.lllsmitida ao Correio pÕr um funcionário 
!idade que estamos vivendo, foi isso-que-v~ -Ex• nos_ tr.lllsmitiu no do BB, foi confumada pelo secretário-geral do Sindicato dos Ser. 
seu aparte. Estou de pleno acordo com V· EX•, e o seu aparte muito vidores do Legislativo (Síndilegis), Roberto Cavalcante. 
vem emiquecer este pronunciameDto--que estou fazendo na tarde "A situação é delicada", diz Cavalcante, reproduzindo opi-

. de boje. Espero que possamOs mandar para o ar essa sib.Jação que nião de gerentes das agências do BB no Congresso. 
estamos atravessando e caíamos na realidade. Muito obrigado. __ ;no- o superintendente-adjunto do Banco em Brasília, Roberto 
bre Senador Epj.tacio Cafeteirit. Meira de Almeida Barreto, diz que não há nada de alarmante oa 

Se a remuneração da poupança: é de certa de 3,5% e a taxa utilização do cheque especial pelo pessoal do Legislativo. 
de juros está beirando os 14%, quem utiliza os cartões é porque já Limite _ Mas o superintendente confll'!Da que a1guns pedi---
consumiu a poupança. - dos de aumento do limite do Cheque Ouro estão sendo nega-

Vejo que, em relação a dezembro de 1993, o volume total _do~."-~·o mesmo está ocorrendo em outras agências do Banco", 
utilizado do cheque especiaJ em Bras~ _cresceu na ordein de - diz Barreto. 
400%, o que está correlacionado com a disparidade entre as taxas Em relação a dezembro de 1993, o volume total emprestado 
de inflação e o nível das taxas de juros, de mais de 3CK>%- acima no cheque especial em Brasllia _(R$75 milhões) cresceu 400%. 
dos índices inflacionários. O secretário-geral do Sindileg:is conta que, além do Cheque 

É sabido que os setVidores do Poder Legislat~yo e do Judi- Ouro, cujo limite varia de R$1 D:rll a R$8 mil, por pessoa, os servi
ciário têm remunerações mais altas do que o pessoal do Executivo, dores do Legislativo estão devendo ao BB na modalidade de em~ 
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ptéstimo em consignação. 
O Banco empresta os recursos e garante o recebimento do 

principal e dos juros por meio de desconto em folha. 
COnforme o diretor administrativo da Câmara dos Deputa

dos, Adelmar Sabino, 987 servidores estãQ. com -empréstimos em 
consignação. Ele não quis -inforõiar o valor global das operações. 

Arrocho - Cavalcante põe a culpa do endividamento nos 
baixos salários CJI!e estão sendo pagos ao pessoal do Legislatiyg. O 
dirigente sindical diz que um analista legislativo com 20 anos de 
cam:ira ganha hoje RS! ,3 mil tiquidos. · 

Para fugir do que ele classifica de ''a..nocho salarial", os ser
vidores do Congresso também estio ~do aos empréstimos 
em consignação do Instituto de Pensão dos Congressistas (WC). _ 

Uma fonte de entidade informa cjue o saldo dos et;JJ.préstí
mos já cbega a R$3 ,milhões - uma média de R$1 mil pal3 cada 
um dos três mil associados. · 

Os empréstimos do JPC são concedidos a JUroS iguais à 
Taxa Referencial (1R) mais 1% ao mês- algo em tomo de 4% ao 
mês, o que é bem melhor do que os 7% ao mês cobrados no che
que especial. 

Só o.s deputados e .senadores não estão seodo atendidos, já 
que a legislatura está acabando e muitos perdemm o mandato e 
também o direito de associação ao IPC. 

ESTÁ CADA VEZ MAIS CARO 
O USO DO CHEQUE ESPECIAL 

Crédito, Financiamento e Investimento (ACREEI). Rogério Bonfl
gliori. não vê possibilidade de as taxas de juros caÍ"I1!m pelo mcn<,, 
nos próximos dois meses. 

A flexibilização do crédito, segundo o presidente da Asso
_ciação Nacional das lnstituições_do Mercado Aberto (ANDIMí}). 
José Carlos de Oliveira, s6 déverá acontecer no fnn de janeiro, 
quando o governo disporá de informações mais concretãs- sob -o
controle da inflação. 

JUROS TAXAS 

Juros *do cheaue especial Taxas dos cartões de crédito 

Bancos Taxa ão"niês(%) Cartões- Juros ao mês(%) 

Econômico 14,05 Credicard 14,37 

Banco do Brasil 13,50 Boston Card 14,00 

BRB 13,40 NaciOnal 13.77 

Nacional 13,00 Ourocard 12.90 

CEF 11,70 Bradesco 11,20 

Bradesco 1000 Diners Clu b 9.91 

Fon!e:_ Instituições_!~~ceiras~ __ Fonte: A~omsdo~~ 

O SR. PRESIDENTE (Valnúr Campelo) - V. Ex' será 
atendido na: forma regimental.· 

Vicenre Nunes Concedo a palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. 

Usar os limites de crédito do cheque especial está cada vez • O SR. DIRCEU CARNEIRO (PSDB-SC. Pronuncia o se-
mais caro. Principalmente se você for cliente dos bancos Bradesco oguinte discurso. Sem. revis~o do ora~-{- Sr. ~siden~e, Sr"'"s. c 
e Econômico, que promoveram nova alta ~ taxas de juros. Ss':'5· Sdoenadorede s,. deseJO_.z_:_g~strn.:r lqueGo, mdiCadob pello. Prestde~~ ~) 

0 Bradesco que cobrav · d 9% ê ena e pots convtuauo pe o vemo rast erro, parttctpel, 

bro 
_ _._t. ~ ... ..:~ ..... • a JUI'Omensals e de 1~ mNs, ~~~~m- -- como obsetvador, da Assembléia das Nações Unidas. Nesses e. pi-

, e:;_l.it vt"-"~G.UUU, agont, com taxa v·;o. o D~,;.UUUU.UCO, 6d" bs · • brasil • r , ~ · · .1 
os juros aumemaram. no mesmo peócdo, de !3.5% para 14.5%. : ~s.' ~- e~e1 que a Imprensa erra tez cnttcas contunucn-

Essa alta dos juros do clleque ~cial, _que segundo técni- es m tcaçoes. 
cos do BC deverá inibir 0 seu uso, é reflexo do novo arrocho no Quero não só registrar essa passagem pela nossa repre-
crédito prOmovido pelo Banco Central, na segunda-feira passada. sentação brasileira na ONU como um do~datos mais iruportantt." 

Pelas contas do BC. pelo menos 55% dos clientes da rede para qualquer politico _do mundo e, não só do Brasil, como tam-
bancária utiliiam, mensalmente, os limites de crédito do cheque bém salientar que essa é uma praxe universal. Todos os países que 
especial. E muitos deles praticamente já incolp01"3him os Valores têm assento na ONU têm representantes de seus Congressos Na-
no salário mensaL cionais que vãç lá parn. periodos de observação. ou melhor, não M.l 

A Caixa Econômica Federal (CEF) ainda não alterou as ta- do Legislativo, mas também de outtas esferas e, particularmente, 
xas que cobra da sua clientela. Nem por isso, pode-se dizer que os do prõprio Executivo. Isso é de um valor extraordinário, porque 
juros de 11,70% ao mês estão baixos. participar de um plenário onde são faladas todas as línguas do 

No caso do cheque especial do Banco do Brasil, a taxa é mundo é algo realmente de significado muito especial. A ONU é 
ainda mais elevada: 13,5%, bem pr6xima dos 13,40% cobrados um dos foros onde se trata de todos os problemas do muncio. É im-
pele Banco de Brasília (BRB) e dos 13% estipulados pelo Nacional. pensável que um Congresso Nacional, que um Legislativo federal 

Consumidor- No crédito direto ao consumidor, por meio não participe desse foro. Portanto, considero absolutamente indis-
do qual se pode comprar desde uma simples camisa até 0 eletrodo- pensável a participação de parlamentares brasileiros como obSt:r-
méstico mais modeino, a situação não é diferente. Os juros estão vadores na Assembléia das Nações Unidas. 
variando entre 10% e 17% ao mês, desfavorecendo muito as com- CritiCar, do p::>nto de vista institucional, é uma atiwdc obs-
pras a prazo neste Natal. cura e atrasada, com todas as letras e com toda a clare:z.a do signifi-

--para aqueles que estão pretendendo tomar dinheiro empres- cado do vocábulo, porque se trata não só de uma postura universal. 
tado em uma fmancei!a é bom ficar atento. mas de uma necessidade, especialmente num momento em que o 

Os juroS néssas- operaÇÕêS estão altamente extorsivos, giran- mundo está intensificando suas relações de trocas. quando os pro-
do entre 15% e 19% mensais. - - - blemas internacionaiS já não são de um pais, mas do planeta com\) 

O governo proibiu o parcelamento das compras realizadas um todo, dada nossa intensa intercomuriicação. Hoje, um prOble-
com cartões de crédito, no primeiro pacote anticoifSlimo baixado ma de Ruanda não é um problema da África, mas do planeta. Hoje 
no funde ouw.bro. o problema de um determinado continente não se restringe apenas 

Mas os cartões continuam cobrando juros bem elevados so- a ele mas a tcido PI3.neta Terra. 
bre as compras pagas com atraso. A taxa do Credicard é de Diante dessas circunstâncias, não vejo como condenar essas 
14,37% ao mês; a do Boston Card, de 14%; e a do Cartão Nado- indicações. O qrie talvez se poderia discutir seriam os critérios pe-
nal, de 13,77%. los quais se escolheram esses n001es ou, talvez, 0 modo como tais 

O vice-presidente da Associação Nacional das Empresas de pessoas desempenharam lá o seu papel, mas jamais a forma com 
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que se participa institucionalmente desse fato. a compreensão das questões intemaçiunais por parte do po.IJtico do 
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte? noSso País. 
O SR. DIRCEU CARNEIRO- Ouço V. Ex' com prazer. Atualmente, a ONU abriga 184 -países, dos quais 130 estão 
O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador_ Dirceu Camei: ___ ainda em desenvolvimento. Essa organização interna das Nações 

ro, é muito fácil criticar--:--E -ciiticii o eo.pgres:so Nacional está na Unidas se compõe de 7 Comissões principais. -
moda. Dá IBOPE, GAILUP ou Vox Populi - seja lá qual for o A Comissão D0 1 da __ ONU trata de desarmamento. Tive a 
instiruto de pesquisa-, pois estamos muito poT baixo. Temos nos· oportunidade de participar. em Plenário, da decisão tomada por 
SOS enos graves, mas também !.e mos alguma coisa para mostrar: essa Comissão em relação à Antártida. Exatamente, naquele dia, a 
trabalho eficienle, competente e patriótico. Certa vez, como repre- nível de Comissão, foi "batido o martelo" no desarmamento, na 
sentante parlamentar, fui à ONU e tive uma das experiências mais disputa de território da Antártida por meio da força. Dentro desse 
importantes da minha vida. Nossa participação tari:ibém depende acordo das Nações Unidas, fica proibido utilizar, depositar ou dis· 
um pouco da açio dos representantes do Ministério das Relações putar o território através da força. 
Exteriores. Naquela época, o embaixador do Brasil era o Sr. Paulo A Comissão no 2 é a que trata de assuntos econômicos; a 
Nogueira Batista e O meu companheiro era o nosso saudoso colega D0 3 é a que trata de direitos humanos e de todos os problemas re
Senador Severo Gomes. O embaixador fez vários almoços em sua lativos a indígenas. a mulheres. ou seja, a minorias sob todos os 
casa, ~jonancJo.nos a oportunidade de debater com embai- aspectos; a 4• Comissão trata de JX'liticas especiais. é ex-Comissão 
xadores de diversos países assuntos que estavam em discussão no de Descolonização. - -
Conselho de Segurança e no plenário da ONU. Debitemos com o A ONU assistiu, patrocinou a tlcscoloni7.ação do último ler· 
Embaixador americano a política de abertura do Sr. Gotbacbev, na rit6rio da Terra. o tenit6rio d() Palau. uma ilha da Ásia, que era OJ. 
Rííssia, bem como o porquê do pos:icionamento dos americanos telada pelos Estados Unidos. 
com relação àquela siblação. Debatemos com os Embaixadores de Em virtude de esse país deixar de s_er a última colônia, a 
Cuba. da Nicarágua, de El Salvador, de Honduras, diJ África do -partir de agora, essa Comissão de Política de Descolonização pas
Sul e de diversos outros paJses sobre as discussões que estavam sará a tratar de políticas especiais e. futuramente, deverá assumir 
em pe.uta -a questão de Angola, da Nicarágua, países do Leste Eu- os aspectos de desenvolvimento sustentado. Deverá ser .uma co
ropeu -e tivemos um conhecimento global da situação da politica miSsão que irá tratar das questões de meio ambiente, basicamente 
extema, que foi altamente valioso para nós. Essa discussão se de· ligadas ao desenvolvimento sustentado. 
senvolveu mediante compromisso de mantermos o sigilo da con- A s• Comissão é a de Orçamento e Setor Financeiro; a 6• 
versa. Os embaixadores falavam com a maior abertura sobre fatos de Assuntos Juridicos; a 7• é a Comissão de Assuntos de Segurança.. 
que iriam acontecer. Por_ exemplo: com respeito a Angola, eles dis- Nesse universo. temos o Conselho de Segurança._ que, ini
cutiram sobre os parale~os onde iria ocorrer a retirada das tropas cialmente, quando a O NU foi fundada por 50-pãíseS; era ccinposta 
cubanas; com relação à Africa do Sul, a discussão foi_ com referên- por I 1 membros; quando o número de países dobrou, chegando a 
cia ao compromisso que tinham, que era o problema do Zimbabue. algo em tomo de lOO,o Conselho de Segurança passou a ter 15 
Tudo isso veio a acoin.ecer um ano depois. Sobre a questão da membros. Hoje. a ONU já_ab_riga 184 países, e esse Conselho ain
transição do poder na Nicarágua, também foi explicado quais os da permanece com 15 membros, dos quais cinco são de assento 
acordos que estaVaril sendo feitos, rodo discutido a_berta.mente com permanente com direito a veto: os Estados Unidos, a Inglaterra, a 
o compromisso, ~e foi iD.antidO, do sigilo. Penso que criticar por França, a Rússia e a China. 
criticar, peJos erros que eventualmente sejam COD]etidos por ai- _Essa situação restrita está sendo questionada há um certo 
guéro·que chegue lá e não participe das reuniões, que não queira te_nipo. Todos os países concordan1 em que _é absolutamente neces
acompanbar as reuniões, realmente só desprestigia o Congresso- sária a ampliação da participação dos outros países no Conselho 
Nacional. Não se olha o positivo; é o conttário da lei Ricupero: o de Segurança; isso já é, pratiçamente, consenso ~lo âmbito da As· 
que é bom se escond~ •. o que é ,ruim se coloci no ar. Esse proble- sembléia das Nações Unidas. Nãcrestá .ainda definido quando será 
ma de desprestígio da Instituição é que me deixa. às vezes, preocu- ampliado e quais os critérios. 
pado, porque nessa mesma é}xx:.a tive oportunidade de falar sobre Provavelmente, os critérios que estão sendo mais cogitados 
o problema do meio ambiente, lá num daqueles plenários da ONU, para essa ampliação é a participação de um membro de cada Con· 
com os parlamentares do mundo inteiro, com os diversos repre. tinente, basicamente um da América, outro da Áfriça, outro da 
sentantes dos países participantes. Não há apenas, como V. Ex• Ásia e em relação ao Hemisfério Sul. Com referência ao Hemisfé
disse, parlamentares brasileiros; há parlamentares do mundo intei· rio Norte, consensualmente, já se entende que o Japão e a Alema
ro, que vão para lá e fazem reuniões paralelas parn discuti; di_ver~ nba deverão participar. As discusSões ainda andam pelo caminho 
sos assuntos. Quem vai trnbalhar tem muito o que fazer. de que a Alemanha e o Japão desejam participar com assento per-

O SR. DIRCEU CARNEIRO- Senador Jutahy, V. Ex•, manente e direito a veto, o que aumentaria para sete o número dos 
com a experiência que já teve, esclarece questões que coosidero países com direito a veto. 
absolutamente importante referenciar. Apenas com as observações Se em quinze são necessários nove votos para aprovar qual. 
que fez sobre'o ambiente da Assembléia das Nações Unidas, os quer decisão do Conscllw de Segurança, esse número ampliado 
contatos com as diversas representaÇões, onde OC9rrem questões poderia significar uma dificuldade maior e para a ampliação do 
de natureza internacional, portanto, passíveis de trato naquela as- número de países que têm direito a veto naturalmente seria adicio-
sembléia geral, V. Ex• mostra a dimensão universal dos debates e nar um complicador. Mas o fato é que este assunto praticamente é 
das negociações que, muitas vezes, se anteciparil no leiJipo em re- consensual: é uma questão de tempo. O Brasil é um fortíssimo 
lação aos objetivos que pretende alcançar. Nessa circunstância, de· candidato a ter assento pcrn1ancntc no Conselho de Segurança da 
monstra a importância e o valor da participação de parlamentares ONU, uma vez que nosso País tem ocupado este lugar dentre os 
naquela assembléia, a mais importante do mundo. países que não o têm. Um dado bastante expressivo é que, nos últi-

Querocongrãtular-D:tecom V . .&•nessasobservações.Gos- mos oito anos, o Brasil já participou. nesse sistema de rodízio, 
taria de continuar a registrar essa nossa passagem, que, embora rã- duas vezes, por dois anos. em cada uma delas. com assento naque-
pida. é de absoluta validade para o desempenho parlamentar, para le Consellio. Portanto, faz parte neste momento do Conselho de 
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Segurança com assento temporário. 
Por outro lado, a idéia e a defesa dos interesses do Brasil 

vêm sendo tratadas com muito cuidado e basicamente J?Cla __ impor
tância do Brasil quanto ao ponto de vista geográfico, teiritorial 
populacional e econômico. Não há ~vi~ nenhuma de que politi
camente o Brasil é um país paclii.co. Cieio qUe desde 1865. 1870. 
o Brasil não tem mais conflito com seus víziilhos. E is~o_já o cre
dencia a participar desse processo como um dos países mais fortes, 
como candidato -ao assento permanente no ConSelho de Seguran-
ça da ONU. . 

O Brasil é o 10° contribuinte das Nações Unidas. Talvez 
seja até um contribuinte desproporcional no sentido a mais do que 
poderia ser considerado no rol das economias mundiais. Mas o 
fato é que o B1;3.sil é o_lOO a contribuir para as Nações Unidas. 

As Nações Unidas têm um orçamento de 16 bilhões de dó
lares dos quais, para O Seu sistema operacional interno. usa um bi
lhão de dólares. Para as missões d~ paz, as Nações Unidas gastam 

. 3.6 bilhões de dólares; mantém 78 mil soldados em oper.1ções de 
paz; 15 mil civis em 17 operações de paz espalhadaS- pelo mundo 
todo: África, América e basicamente na Europa, neste momento, 
no conflito da Bósnia Herzegovina. Portanto, esse contingente. es
sas missões de paz que a ONU mantém contam com a participação 

· de tcxlos os países membros das Nações Unidas e. dentro. das suas 
regras, nenhum país pode participar com um efetivo militar maior 
que 3!)%. Evidentemente, alguns países se dispõem a contribuir 
com mais, mas não é permitido que neohum paiS Participe com 
mais de 30% das_ forças de paz numa detenninada m,issão. 

O Brasil sempre tem contribuido inclusive com contingen
tes p:>liciàis. É um dos países que mais contribui nesse sentido. 
Creio que é o terceiro país do mundo em contri_~ição _de _forças 
policiaiS-para as tn.issões de paz das Nações Unidas. De modo que 
o Brasil é um membro ativo des~ organização. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, não- Só defelido que parla
mentares participem desse periodc- de sessões, que vai de setembro 
a dezembro. como taQlbém defendo e quero propor formalmente a 
palavra aos parlamentares brasileiros na uibuna da ONU. Creio 
qui? isso é algo importante. Não é inovador, porque diversos países 
têm Já as suas delegações parlamentares tomando a palavra e pro
nunciando-se daquela tribuna. Infelizmente, o Brasil não tem esse 
hábito. Os parlamentares não têm participiído dos discursos da As
sembléia das Nações Unidas, e eu quero defender essa possibilidade. 

As línguas faladas na tribuna da ONU são_apenas seis: in
glês, francês, espanhoL chinês, russo e áÍ'abe. NãõSei falar inglês, 
s6 português, contudo me comunico em inglês, francês é espanhol. 
De modo que para a metade dos idiomas falados na Assembléia da 
ONU, eu não precisei de intérprete ou tradução simultânea. 

Nesse sentido, seria até um certo aperfeiçOamento e uma 
certa evolução para os parlamenwes brasileiros que, ao chegarem 
à ONU, pudessem se pronunciar da tnàuDa, representando o nosso 
País. Çompreendo que este não é um assUnto ~_imples d~ se resol- -
ver, porque falam na Assembléia os representantes dos diversos 
governos, e o parlamento pode ser oposição ao governo, o que 
pode criar uma c~ dificuldade. Mas é indispensável que os par
lamentares brasileiros negociem junto ao Itamaraty ,_junto ao Go
verno brasileiro, para que o Parlamento brasileirO tenha voz ~tiva 
na sua representação junto à Assembléia das Nações Unidas. E um 
tema interessante para se abordar. -

Gostaria de registrar também que dos 184 países que parti
cipam da ONU, 130 são países em desCnvoiv-imepto- pOrtanto. a 
grande maioria-, 51 sãõ da Conferência Islâmica e apenas 3 paí- ·
ses não participam da Assembléia das Nações Unidas, sendo que 
um deles é Palau, a última colônia sobre a face da Terra, saida..da 
_tutela dos Estados Unidos. Enquanto estávamos lá, tive oportuni-

dade de assi~ à leitura do requerimento de Palau,lido no Conse
lho de Segurança, solicil.andO ingresso e assento na Assembléia 
das Nações Unidas, já tendo entrado no processamento da aná
lise de novos membros. Só não participarão da ONU o_ Vatica
no e a Suíça. 

Existe também uma bancada de 16 ou 18 observadores, en
tte os quais se inclui a Palestina, a UD.ião Européia, a Organização 
dos Estados .Americanos, a Organização dos Países Árabes. a Or
ganização dos ~aíses Africanos e uma dezena de outras organiza
ções de diversas ãreas do planeta, que não têm autonomia de Esta-
9-o, portanto, não têm assento na Assembléia Principal, mas são 
obseivadores e lá cumPrem uiri papel importante. 

Há uma expectativa muito interesSan[e para a próxima déca
da, particularmente para os países em desenvolvimento, pois estu
dos existen_tes no âmbito da As_sembléia das Nações Unidas apon
tam que até o ano 2003 haverá uma possibilidade de crescimento 
para os países em desenvolvimento da ordem de 4,3% ao ano. Em 
relação aos países desenvolvidos, o cresc;mento ficaria em tomo 
de 2,7%, significando que para a próxima década os países em de
senvolvin;tento teriam um crescimento hém maior que os desen
vOlvidos. Verifica-se também que o perfil de pauta de exportações 
dos países em desenvolvimento evoluiu muito, para além dos pro
dutos primários ou assentados naqueles aspectos de mão-de-obra 
barata, tecnSllogia quase inexistente. Os países em desenvolvimen
to, boje, tê1Jl60% da sua pauta de exportações na faixa dos manu
faturados, uma -transformação muito -grande. 

As Nações Unidas, após os conflitos decorreo.les da: bipola
riZaÇ3o -do D:nindo pefa guerra fria - capitalismo x comunismo -, 
com a desin~gração da União das Repúblicas Socialistas Soviéti
cas, estão agora prop:>ndo uma agenda que privilegia basicamente · 
os assuntos S96iais. - -

O mundo ainda continua extremamente injustO. Para cada 
ser humano rico ou bem nascido, temos, no mínimo, de quatro a 
cinco ameráveis, pobres ou simplesmente excluídos. E essa rela
ção de um rico para cinco pobres coloca em risco todo esse mode
lo de desenvolvimento, que continua sendo injusto e reproduzindo 
a injustiça. Portanto, a Assembléia das Nações Unidas começa a 
participar dessa preocupação de natureza económica e social. 

Tivemos a conclusão de um importante acordo que vem um 
pouco nesse sentido, no âmbito do GA TI, a chamada Rodada 
Uruguaia, que demorou, creio, uns oito anos para ser negociada, 
mas, finalmente, acabou por se resolver a questão através do Acor
do.de Marrakesb. Nesse acordo, os países desenvolvidos, as gran
des. economias, que subsidia:l{am _se tores corilo- a: agricultura ou 
ado_tava.m medidas unilaterais para ó CõfuetciCi mundial, acabaram 
peidendo essã. possibilidade de_ adotar medidas unilaterais, no sen
tido de retaliar, por qualquer motivo, produtos de outros países, 
mormente daqueles em desenvolvimento. Os países desenvolvidos 
assumem também um compromisso, nesse tratado, de diminuir os 
seus incentivos e seus subsídios à agricultura interna de cada um 
desses blOcos ou países. Dessa forma, quem deve ganhar um espa
ço importante são os países em desenvolvimento, dentre eles o· 
BrasiL que, com relação aos produtos agricolas, deverá ter vanta
gens interessantes. 

Acompanhei iambém o acirrado debate do Congresso ame
ricano, pela televisão, no canal do próprio Congresso, sobre a 
aprovaç3:o do Tratado do GATT, que acontece no ãmbito das Na
ções Unidas. Os republicanos ganharam muitas cadeiras criticando 
esse tratado que prejudicaria os Estados Unidos, segundo os seus 
próprios arguiD.C:ntOS: Dizem eles que os Estados Unidos, que gas
tam muito dinheiro nas questões ambientais, encarecendo o custo 
dos seus produtos, sofrerão uma concorrência desleal por parte de 
países que não cuidam do meio ambiente. Também segundo os re-
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\'\ .~tem muttos países que não respeitam leis sociais- e 
,.. 'Tlâo-dt":-obra semi~escrava. como a China, ou de 

• 1 a /nciia. hses países são concorrentes desleais. Um 
···' · quf' fazia mm que os republicanos se colocassem 

;-:.: •:..-st: ::c0rdo do GAIT.era que a não-utilização 
'1• .1.rhit'tamcnt.o. que os Estados Unidos utilizam para 

.. ~ ,. ,·,")m •;ohretaxações, agora Dão pode mais ser feita 
" ql, t~ra!. l..Jo ~ntanto, na hora de votar, tanto na Câmara 

>.1,\~. r!'' •nlo no Senado arríeriC4llo, foi aprovado com 
• "~ -~· P~1l' af•(Y!'do do GAIT. 

• 1'11i (") que se aprovou no âmbito desse acordo é que, 
,1 ! . niar-se-á a Organização Mundial do Comércio 

.. ''Kn:e-. sctia um órgão totalmente ligado à ONU. Pas
;,•~lo, para uma nova fase, saindo dos Acordos Gerais de 
···mPn·i0 para uma Orgarif?:ação ?vfundial do Comércio, 

• ': 1 ··n r teria um pa-pel absolutamente ~ponderante. Da
. -H.,,. Ue t)J"gani?.ação comercial dos blocos, ou intemacio

r,t ;1hngadd" dentro de um universo onde a Organização 
• -, ( 'lmért'io seria a titularidade maiõr. 

,,. ;h'\lr, que, Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, gostaria 
····!~i.,rrn dessa pa.o:;sagemque frzemos pela representação 
1 • , 'Ntl. ( j()~laria também de reafirmar que é uma expe

'·, r.!rnária para qualquer Parlamentar do mundo _e de 
'rils•'-H" levianas que são feitas a esse mister, J>articu

r., 1.1.n úe 4ue não se critica o que de errado possa ter 
•I'I.U!!rl ao critério da escolha dos represen!antes, 

· · "lpt'l Jllntà à AsSerlibléiidas Nações Unidas. Critica_-_ 
• •• r· ~~- n<-rú.·o. a questão insútuci0na1, e essa iea1D:iente é 

:> ~rlfundada. obscura e atrasada do ponto de vista politi
.l :.o.mlt"ntE" g.anha com isso. A experiência aos Parla-

"•Jtkntarem ~ ambiente das Nações Unidas e senti
·-::J1Hi.'l le dtl se-r humano, assim como os aspectos cul

.· .. :•lS- ~~ politlcoS que por lá são encontrados,_ é .real
'· n{•nq,, C'Xtraordinária. que enriquece. qualquer 

.•'""" rditkos mais universais e. portanto, inaís ha
·' ::rn~w s de representantes da sociedade. 

'·.r Jt ,., te. eram essas as questões que queria trazer ao 
' ;J:Í\) m·sta. oportunidade. 
· ;'1ng:1dv • ..S.r.l.=Tesidente. 

/)w,mu. o discurso do Sr. Dirceu CarTWiro, o Sr. 
.. :.7w· CrJ.rttpdn deixa a cadeira da presidência, que é 

r,l.~ rdo Sr. Nabor Júníor, 2°-Secretário. 

f1•l.fSIOENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra 
· •d·'r Marco Macicl. por cessão do Senador Jutaby 

' '-\!?(·o \-1AClEL (PFL-PE. Pronuncia o seguinte 
·. • Pn.•<::identr.. Sr"s e Srs. Senadores, depois de dois 

" .... ,. , .. ,~)S nesta Casa. temo que meus sentimentos pos· 
•·1l:m<·o d1.• doze anos de convivênc-ia d_ensa e fraterna 

, · r.,, :'-"!'n:-td,,. Este, no entanto, não é apenas o momen
!·· "P~'dida. De-ixo a honrosa representação de Pernam

. u ·n • a•) mesmo tempo. um novo encargo e a desa-
•c.rp;lf ,1 Vkc·Presídência da República, como 

, · · . ·,,.,ll'h•nte eleito. nosso colega Fernando_ Henri
! ;r ·'<·asíiio. portanto, para reafumar os compromis
'!,r~·~ minha aluação pública ao longo dC qUase trinta 

.. .,.. c um dt·~ígnio da Providência, mas desejo assina~ 
• ::trwta de qut' tanto o Presidente eleito como eu exer
'· ~ ;'l'illdato~ r'IO Senado exatamente pelo mesmo perío

·: ~ ... l:!tnrns. Nesses doze anos •. só nos afastamos uma 
· ····• '1(11p:mnos. ambos. duas pastas ministeriais suCes-

sivas: o Senador FP,rnando Henrique Cardoso a das Relações Exte-
riores e a da Fazenda, e eu a da Educação e a do Gabinete CiVil. 
Estoo certo de que esses desígnios que nos conduzinun à trilha 
coincidente de caminhos paralelos em busca de um mesmo projeto 
político são o augúrio de uma parceria duradoUra e fecunda na ca
niliibada que se inicia, no _primeiro dia do piDximo ano, para a ma· 
terialização de um projeto de redeD.ção nacional, aprovado pelo 
povo brasileiro ~s eleições de 3 de rutubro. Tenho ronsciência de 
·que O papel dos v ice-presidentes, na história republicana brasileira, 
é o de assegurar a continuidade instituCiOnal do Exerutivo, nas cir
cunstâncias estritas marcadas pela Constituição. Mas tenho. tam
bém a convicção de que a colaboração pessoal, a cooperação per
manente e a ajuda prestimosa sempre que solicitada podem ser ins· 
trume.g.tos valiosos na aliança que PFL, PSDB e PTB estabelece- ,_ 
mos. E oportuno recordar que a nossa coligação foi feita em um 
quadro eleitoral ainda pouco alentador sob o ponto de vista eleito
ral e tinha por fundamento a crença no poder aglutinador das 
idéias comuns, das aspirações coincidentes e das avaliações con
vergentes, capaze's de superar, através da ação J>C?líti~ dis~pân
cias e preconceitos Visando a superação dos desaftadores proble
mas nacionais. 

Sd,' pela convivência de mais de uma década, que temos, o 
Presidente eleito e eu, algumas características comuns, como as da 
tolerância e da permanente disposição para a conciliação quando 
se fazem necessárias e indispensáveis na vida árdua, dura e des
gastante em que se transformou o processo político Rrnsileiro, 
lll8.ICado por infortúnios, criSes e a.meaças, · felizmente superadas 
de forma pacífica:. Sei tambéiD, pelo Ciíálogo estabelecido dur.urte 
o periodo que precedeu o acordo da Coligação "União, TrabalhÕ e 
Progresso", que temos a serenidade e a firmeza precisas pala- repe
lir o que, em nosso entendimento, seja incompatível com nossas 
convicções e procedimentos éticos ou com o interesse público. 
mesmo porque, como lenho dito e af'mnado ne~la Casa, nada Oo 
q).le é vedado na esfera individual, no mundo econômico oo no 
comportamento social é permitido na atividade pública. 

· Assumo responsabilidades no Exeruúvo convencido de que 
se abrem para o Brasil, neste momento, perspectivas inigualáveis 
em nossa conjuntura histórica para que possamos materializar os 
ajustes por que teremos fatalmente que passar, se quisennos_ con
solidar as conquistas democráticas, ampliar as fronteiraS ~_çonômi
cas e remediar, de forma detiilitivã, ns injustas condições sociais 
de nosso País. Vivemos uma transição d-:: poder sem confrontos e 
a legitimidade democrática não se vê ~rbada pelo perigoso e 
perSistente movimento pendtilãr entre o populismo e o autoritaris
mo que, infelizmente, marcaram os últimos 60 anos da vida púi>li~ 
cá nacíonal. 

Sr. Presidente, esta nova_ etapa é, para mim, a oportu.Wdade 
para reaftrmar o que tem sido uma busca contínua e persistente de 
aprimoramento do 'processo democrático, das práticas sãs de atua
ção política e de entrega completa aos postulados em que acredito, 
por formação e devoção. O balanço dessas três últimas legislaturas 
não me permite esquecer o passo decisivo que representou para a 
evolução política brasileirn. o "Compromisso com a Nação" de que 
resultou a formação da "Aliança Democrática". Firmado pelo De~ 
pulado Ulysses Guimarães, na qualidade de Presidente do PMDB, 
por Tancredo Neves, como candidato da Aliança à Presidência da 
República, por Aureliano Chaves, em sua condição de Vice-Presi
dente da República, e por mim, como um dos seus art.iculadores e 
como fundador e_ primeiro Presidente da Frente Liberal, esse movi
mento político completOu de.t anos no dia 7 de agosto de 1994. 
Não se tratava de restabelecer o Estado de Direito, já resgatado 
pelo ex-Preside_~~ Ernesto Geisei desde o _dia em que submeteu à 
:ãprovação dO Congresso Nacional, coroando articulações feitas 
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pelo Seoador Petraoi;; Portella, então Pre•idcnte do Senado Fede
~ a mensagem que se rransforin011 na Emenda Constitucional n° 
11ns que, eutre outm:s conquistas. trouxe a z:eyogação dos Atos 
lnstilucíooaill. 

Tratava-se, sim, de restaur"...r a pl.enRude do sistema demo
crilioo, comprometen~nos a IeOrgailizar institucioo.ahnente o 
Estado bruileiro, através de uma nova Constituição e de medida• 
que assegu:m.sseur a liberdade. o desenvolvimento social e o pro
sre= do Pais. 

Quando olhamos para o ideário que há apenas dez anos em 
uma promessa. uma aspiração e uma quimera, somos obrigados a 
reconhecer o omito que conquistamos, os largos passos que demos 
e os. avanços que conseguimos. Temos que ressalvar, no ent.anto, 
as muitas questões que continuam pendentes. A dívida social é a 
mais grave delas. As Clisparidades pessoais e regiooais de renda. a 
em~dicaçio da mio&ia e da marginalização oocial, a igualdade de 
oportunidades e o acesso aos benefícios coletivos sio questões 
abertas que desaflaDl não s6 o Govemo, mas a prôpria- sociedade. 
Nio .......,. uma Naçio justa, equilibrada e oolidária. enquanto o 
din:ito i vida. i educação, à .. t\de, ao lnlbalho e à cultura não f<>
Rlm assegurados a todos os bmsileiros. I:nsctever estes postulados 
Dll Constituição é, sem dó vida, uma declaração de principíos e, por 
~&leia., um avanço no sentido político, mas é apenas uma 
aspimção não materializada, num pais que ostenta, .. gundo oo da
dos do Banco Mundial, o• mais altos indices de concenlnlção de 
rCnda em todo o mundo. NoSS05 esfOIÇOS têm que se voltar, priori
tariamente, pom a inserção oocial e oconômica doo milhares de 
abandonados que persislem como uma. chaga no procesõo de de
senvolvimento brasileiro. &quanto isso não occiTer;põdemos di~ 
zerque temos um regime politico democtát.ico; infelizmente, ainda 
não Democmcia. 

Se o problema social é grave, não menos relevan~ sãD as 
p~estõcs ecouômícas, como a reforma fiscal, a reesttuWração da 

Previdência, a ICOidenação do Estado e a reforma agrária, para ci~ 
tar apenas alguiis temas que conlinuam a desafiar a argt1cia e a 
criatiVidade das lideranças politicas. Não podemo• deixar de reco
nhecer a conquista que representou para o País o afas&am.ento dos 
riscos da inflação crescente e desca:urolada que atingiu, há algun• 
anos, a auto-estima e a autoconfiança dos brasileíros, afetando, de 
fOIIDil dralllMica, a credibilidade intemacional do BrasiL O •anea
menlo das fmanças póblicao, no entanto,' o6 .. completarii quando 
o sistema tnl:Jutário ror mais justo e menos regressivo, quando não 
houver. déficit público e a inflação permanecer em patamares su~ 
portáveis, pam que a memória e a mltura inflacionárias Dão sejam 
mais do que reminiscências bistóricãS. 

Mesmo se considerarmos os avanços, as conquistas e o_con
juDto de aprim.OllllDCDtos por que passaram as instiwições política, 
somos obrigados a ~ecer que a legitimidade democrática pa
dece de males que provêm menos das instiiuições do que de seu 
funcioõamento def1eiente. Ressalto, neste capítulo, a comprova
ção, iil.quiet.ante sob todos os aspectos, de que, se tomannos os 
pleitos propon:ionais para IleJ:<ltadoo Federais e Estaduais, na 
maioria das Unidades federadas, desde 1986, o número dos que 
votam é menor do que a soma dos votos IDJlos e b!'ancos. Fenôme
no que não é circunstancial, se lembrarmos que, DO último pleito, 
em apenas t:res Estados, os Senadores mais votados receberam 
maior número de sufrágios do que a soma dos que votaram em 
lmmco ou anularam o seu voto. O povo brasileiro v~m demons
trando, há anos, atmv6s dos pleitos, de acordo com pesquisas de 
opinião que se sucedem e que se confiiDlalJl, que crê na democra
cia. que acredita no sistema democrático e que aspira a viver sob 
um regime representativõ e igualitário. Mas é incontestável que o 
somatório de suas manifestações não deixa dúvi~ quan~ ~ ~ato 

de que não está satisfeito com o funcionamento -de nossas instiwi
ções. Não me refiro apenas aos problemas visíveis dp Executivo, 
como a má qualidade dos setviços públicos, os entraves da buro

-cracia e a lenta resposta às aspirações e necessidades coletivas. 
Leõibro-aS det'lCiências do LegislatiVo que todos conhecemos em 
detalhes e na sua intimidade inquietante: Mas devo aludir também 
às carências do aparelho judicial do Estado. incapaz ainda, lamen
tavelmente, de assegurar o postulado básico de prestar sua prote
ção jurisdicional, de forma Iápida, eficiCnie e" acesSível ã todos. 

Sou, Sr. Presidente. Srs. Senadores. dos- que acreditam no 
poder traJÍsfonnador e inovador da Política, a que me dediquei 
desde os bancos da Universidade, sem que tivesse motivos de arre
pendimento ou desesper:ança. Mas sou, ao mesmo tempo, dos que 
não se cansam de pregar a tra.nsformação de suas práticas como 
instrumento indispensável à sua sobrevivência. A reforma institu
cional do Estado Uilpõe, além do ajuste fiscal, inclusive com um 
melhor reordenamento. do sistema tributário nacional e da· discri
minação de rendas, uma questão permanente do federalismo brasi
leiro, desde a Constituinte de 1890, uma trnnsformação qualilaliva 
das instituições políticas. A prática da política brasileira, repito, 
exige uma transformação qualilaliva que, atenta à realidade de 
nosso País e .s,em desprezar a experiência internacional de outras 
democracias. inclua, na a,genda de mudanças da Constituição e das 
leis, o aprimoramento do nosso sú:tema eleitqral, do nosso sistema 
partidário e ·do próprio sistema- de governo. Lamentavelmeni.e, a -
eVoluçlo juridica. a evolução política e a evolução institucional do 
Estado contemporâneo são muito mais lentas do que a dinAmica 
social, gerando o velho aforiSma da "assincronia" ou "dessintonia'' 
enJ.re as instituições PJÜticas e o meio soCiaL, a que se referia Gil
berto Amado, em discurso no Congresso Nacional, há mais de 
meio século. -

A contestação - não da Política- mas de suas práticas, 
tais como as concebemos e as execut.amos, não é um fenômeno 
brasileiro. é uma qUestão universal. OS riSCoS da ingovértlãbilida
de, pela existência cada vez mais -precária de maiorias estáveis e 
consistentes, polítiCa e doutrinariamente, não são um monopólio 
das nações em desenvolvimento, mas, ao contiário, ameaçam de 
forma cada vez mais contundente, as mais sólidas, as mais afmca
das e as mais lradicionais democracias do mundo ocidental. Não 
vejo na divergência idêológica, na diversidade partidária e rio plu
ralismo doutrinário, senão virtudes para as quais se concebeu a de
mocracia representativa. O risco que corre o regime democrático 
em qualquer parte é o dogmatismo em qualquer de suas formas e 
manifestações. Um dos maiores escritores vivos da língua portu
guesa que é..José Saramago, insuspeito de heresia por suas convic
ções pessoais, Jembra num ensaio recente que a palavra "tolerân
Cia'', tão celebrada por todos nós. em sua origem semântica, é ina
ceitável, uma vez que representa, historicamente, a aceitação com
pulsória.- a aceitação com reservas, a aceitação apenas inevitável, e 
não a coovivência plena. Aquele que é tolerado é, antes de tudo, 
um discriminado. Assim é, em meu entender, a étic.ã da Política, o 
universo onde não cabe a tolerância para a subversão de seus prin
cípios. A divergência, a diversidade, o pluralismo e o conflito de 
interesses não são do c;ampO éii~ mas sim da ''praxis" da política. 
Há que saber distingui-los. se queremos presetvar os valores ftm-
damentais e imperecíveis da Democracia. 

As virtudes - se é que o são - do entendimento, do diálogo, 
do consenso e da convergência, os tenho incorporados como Valo
res de minha atuação na vida pública. Pude praticl-las- com pru
dência, e acredito que com humildade, DOS doze anos que levo 
nesta Casa, em que aprendi maís do que predi'Jijei, em que coJhi 
mais do que plantei e de onde levo lições que me serão úteis nas 
novas funções que irei desempenhar. 
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Assin:i foi no moniento crucial da antecipação do Plebiscito, e em detrimento de oulros. mantendo privilé$ios. fomentando de
em que, forçado ao mesmo. tempo por _minhas convicções, e pcir sigualdades e cristalizando injustíças. A co~cePÇão do chamado 
minha posição pqlítica e pessoal, me vi compelido a assumir a ''Estado de bem-estar social" é uma conquista hist6rica do Libera
coordenação da Frente Parlamentar Republicana Presidencialista, lismo Social como forma de manter a coesão social e tomar mais 
convencido de que..a implantação do parlamentarismo, sem seus justas a sociedade, a economia e a prática da Politic~_ 
requisitos Oásii:Os, I"C))resentaiia mais uma frustração do que uma Sr. Presidente, Sr. Senadores, temos que reconhecer que os 
solução duradoura parn o País. sistemas polilicos são sistemas entr6picos e não modelps acabados 

Sinfo~me recoiifõrtido pelos momentos decisivos de que e perfeitos de organização barmônica, equilibrada e coerente. Dal 
pude participar- de forma coerente e conseqüente - da vida nacio- a necessidade de seu permanente aprimornmento, a qOO não pode
na!, dando minha contnbuição pessoal para engrandecer, çlentro mos renunciar, sob pena de perpetuarmos a injustiça. consagrar
das minhas limitações, a atividade política e, atrav~s _dela, conse- mos as desigualdades e legalizarmos os privilégios que ainda, em 
guir que o Brasil siga os rumos desejados pela imensa maioria do toda a parte, estigmatizam as sociedades contemporâneas. O con- · 
seu povo. Tenho feito mirihas as ang6súas e as aspirações da nossa formismo e a passividade são inconipãtiveis com a dinâmica dos 
sociedade. Entendo que os caminhos trilhados até agora são os nossos d~s. erg. que vertigiriosas -e às Vezes inesperadas múisfor
mesmos que não.hesitaria em perrom:r, se chamado novamente a mações exigem _constante adaptação e permarieitle transformação. 
particlpir de cada um dos episódios em que fui parte ativa ou um Deve, assim, o político- como aprendi com o Pãdre Lebret- pro-
espectador engajado. cotar andar mais depressa que_ os açon__tecimentos. ver com anteci-

Entendo que, no mundo contemporâneo, e esta é uma con- pação a realidade e agir prontamente sobre as causas dos proble-
vicção que precede muito o fim do socialismo real, não há mais lu- _ mas. O Estado moderno _e os si_s~s políticos contemporâneos 
gar para os integrismos. para os fundamentalismos e para os pre- têm que eStar atentos, se querem sobreviVér como_ formas de orga-
coo.ceitos, em matéria de política. Por isso mesmo, creio que os nização indispens_áveis ao progresso com participação e à harmo-
valores duradouros e imperecíveis do verdadeiro Liberalismo, nia social. O nosso sistema politico padece ainda de pecados capi-
nada têm a ver com o valor absoiUlo ou o poder absoluto do mer- tais que são incompatíveis com as exigências e as aspirações da 
cado. Não prego, nem nunca preguei, 0 Estado mínimo, nem acre- ~iedade. O corporativismo, o fisiologism.o, o carreirismo, o 
dito que a "mão invisível do mercado" seja capaz de regular com imobili~o. o patrimonialismo, o nepotismo e o transfuguismo são 
eficiência os cOOffitOS-soCiais. O p;x1er de intervenção, de regula- alguns deles, infelizmente os I!lais persistentes e ao mesmo tempo 
ção e de arbitramento do Estado, no entanto, não será eficaz, se os mais nocivos ao procesSo de modemizaç~. tanto das instituiçõ-
não for ágil, competente, justo e neutro, em face dos interesses pri- ~s políticas, quanto de algumas instituições sociais- Para alargar os 
vados. Acredito como Popper, o grande ftlósofo recentemente fa- Dorizontes do futuro, construir uma organização de poder sólida, 
lecido - grande ftl6sofo da ciência política -e Por que não dizer •competente, ágil e criativa é preciso denunciar e exorcizar esses 
também do Liberalismo-, que o importante em Politica não é sa- males que sobrevivem à custa dos privilégios que ainda infelicitam 
ber quem deve governar, mas sim que parcelas de nossa liberdade a soCiedade brasileira. 
devemos ceder ao governo, parn que possamos viver numa socie- Nac.Ja_ ~so justífici-que eu Seja pessiniiSi_a quanio aO futuro 
dade justa e i&UaJiiária. Por isso mesmo, não_podCmos crer que se~ do País; pelo contrário: acredito que a capacidade de mobilização 
jamos donos absolutos-de nosso futuro ou que possamos moldá-lo do povo bra!'lile~, a vitalidade das instituições sociais e o dina
apenas segundo nossas convicções e interesses. Podemos, sim, mísmo de nossa economia são fatores decisivos para impulsionar 
usar nossa força,-nossa influência e nosso poàef, para que ele seja as mudanças que o -País reclama. O que falta ao nosso sistema pc
aceitável por todos, e não ãpenas por uma parCela desse todo, em lítico é que ele seja capaz de dar resposta pronta, adequada e con
que o número de excluídos - como em nosso caso - é sempre següente às aspirações e -ãs "expectativas do povo brasileiro. 
maior do que o dos beneficiários. - - Sr. Presidente, s:r-s e Srs .... Senadores, vivemos um perlodo 

O LiberalisrDO que defendo é o Liberalismo Social, que denso de desafios, competição e conflitos. Na medida em que au~ 
nada tem a ver, como fJ.!osofia, como dootrina, como concepção, menta a interdependência económica num mercado cada vez mais 
ou, se quiserem, como disse c_erta feita Raymond Aron, como esti- globalizado, aumenta proporcionalmente, é óbvio, a exigência da 
lo de vida, como praxis, com o "Iaissez faire, Jaissez passer"', que cooperação mullilateral, como forma de vencer o insulamento, ou 
é a vertente econômica do periodo absolutista, em que as liberda- se assim posso dizer, o "autarquismo". O exemplo do .MERCO-
des foram a grande conquista no camp:>_politico. Liberalismo é hu- SUL, experiência já vitoriosa e que precisa, a meu ver, ser perse-
manismo, anterior portanto a qualquer ideologia, e não se restringe guido por iniciativa semelhante com D05SOS demais vizinhos se
a nenhum modelo de sociedade. As liberdades individuais, nas so- tenlrionais, é para nós mais do que ilustrativo, porque didático. 
ciedades modernas, são o fundamento da cidadania., que, para nós, Substituímos a desconfiança e o confronto, pela cooperação e pela 
significa o pleno desfrute não s6 de garantias juridicas e políticas integrn.ção. As e_tapas a vencer, porém., são na verdade mais obsta
adequadas, contra qualquer forma de abuso, seja das organizações culizadas pelas diferenças internas do que pela COilCOITêncía ex ter
públicas, sej~ das organizações privadas, mas também o acesso na. Dif~nças que se acentuam não s6 no campo econômico, 
aos benefícios econômiCOs e" sociai~ qUe os teXtoS constitucionais - --Como também no cãmpo cultural, especialmente no educacio
enunciam, garantem e devem assegurar a tOOos, inde- nal, oulro capítulo por escrever na longa história de nosso de
pendentemente- de qualquer condicionamento. Todos sabemos que &envolvimento. 
o poder de intervenção do Estado, seja na Economia, _seja na orga- Sr. Preside.r:ite, a Educação, como a concebemos hoje, não é 
nização social, tem em vista o beneficio coletivo e_ visa, igualmen- apenas o aspecto formal do ensino como preparação para a vida, 
le, a prevenir as defOrmações do mercado, sujeito à ação anti-so- mas sobretudo a Educação para a cidadania ativa que significa par
cial dos oligopólios, dos ''trustes", do ''dumping" e de todas as for- ticipação e partilha dos benefícios coletivos do desenvolvimento e 
mas ilegítimas de atuação econômica que: falseiam a competição, o da democracia. esta, como forma de_organização coletiva no cam
livre-comércio e a concorrência. O que" O Estado não pode, e isto po politico, na área jurídica, nos bene{ícios econômicos, no pro
não queremos, nem os Liberais. nem os Çonserva~res, nem os gresso científico, na produção cultural e nas condições de vida 
Sociais-Democratas, é interferir abusivamente em proveito de uns dignas para todos, sem exclusões. Tem razão, pois, H.G. Wells ao 
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afumar, coin certa- frõnia;-·set'á'CiVilii.ação ''uma corrida entre a 
educação e a catástrofe". Temos, também, que utilizar a ferra
menta útil, indispensável e fundamental da Ciência e da Tecnolo
gia que são os instrumentos adequados neste final de século, início 
de um novo milênio, parn a superação dos constrangimentos que 
travam o desenvolvimento verdadeiro. Um país com a diversida
de, a extensão, os -desequilíbrios e a assimetria brasileiros, não 
pode se dar ao luxo de desprezar os meios que a Ciência põe ao al
cance do Homem, para encurtar distâncias, dominar a natureza, 
colocá-la a serviço de todos e promover saltos qualitatiVOs em to
das as áreas do conhecimento e da atividade humanas. 

Falar na necessidade da ciência e da tecnologia é falar um 
pouco· também nos desafios regionais, entre osquais os desafios 
do Norte e Norde~;te que reclamam tecnologias à solução dos nos-
sos problemas. · · . . 

No mundo de boje, instituições e empreSaS dependem' cada 
vez menos de recursos físicos e cada vez mais do chamado "capi
tal intelectual", entendido como a aptidão cultural de um povo de 
que resulta. diretamente, sua capacidade de transformar bens, fato
res e serviços em riquezas. Isto exige um esforço conjugado do 
poder público, da sociedade coletivamente, e do cidadão indivi
dualmente. Temos que nos conscientiza:r de que, assim como a er
radicação da miséria nio se faz sem vontade política e paiticipação 
de todos, também a Educação exige um projeto riacional, mais do 
que um simples pacto de Estado. 

O sistema convencional de Educação é sem dúvida essen
cial, p1as precisa ser melhor assistido e adequadamente estimula
do. E muito universalizar o ensino, mas ainda não é tudo. Impõe
se melhorar sua qualidade. É indispensável, igualmente, gerar a 
acuiDlllaçio do capital intelecwal, de forma estruwrada, organiza
da e eficiente. Para isso, temos que coordenar esforços, de manei
Ia sistemati:tada, nos C3.1DJX'S da educação, da ciência e da tecnolo
gia e da informatização, fazendo da ética do trabalho o fim neces
sário para que se possa robustecer, conti.miai:nente, a aptidão cultu
ral do país, tanto iD1emB., quari.to externamente. 

Sr. Presidente, Sõ e Srs. Senadores, o Brasil é um dos paí
ses do mundo ocidental com maior tradição política, se pensarmos 
em termos eleitorais. Tivemos eleições antes mesmo de tennos in
dependência, já que estivemos representados nas Cortes Consti
tuintes de 1820, quando ainda éramOs apenas o Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves. Nossa tradição eleitoral, portanto, 
remonta ã segunda década do século passado. A participação poli
tica do povo brasileiro dcsafm os momelitos de estagnaç_ão e de re
trocesso que vivemos aO longo dos 172 anos_ de nossa vida. como 
Nação emancipada. Esta é uma virtude que não pode ser desco
nhecida. pois é dela que deriva o engajamento social, muito mais 
profundo, muito maís participativo do que julgamos._ O nosso 
povo nunca foi ilpãtiCo, indiferente ou passivo-, ante os desafios de 
nossa História. As liberdades que conquistamos, os aperfeiçoa· 
mentos que conseguimos em nosso sistema político e em nossa or· 
ganização sociaL , foram, inúmeras - Vezes, obtidos inde
pendentemente dos esforços do poder público. Se não fOrmos dig
nos desse afã de transformação e de superaÇão de nossas deficiên
cias históricaS, ·seremos fatalmente vítimas da própria História. 

O Senado da República, herdeiro das velhas· tradições do 
Senado do Império, tem uma parcela fundamental de responsabili
dade na condução do processo político brasileiro, vale dizer, de 
nosso destino históric_o. Esta, mais do que qualquer outra instirui
ção legislativa, é a Casa da igualdade, porque aqui a representação 
dos Estados e do DistritO Federal é paritária e-Dão depende de ri
queza, população, renda, desenvolvimento ou qualquer outro fator 
diferenciaL Aqui não há nem pode haver Estados fortes, Estados 
ricos ou Estados desenvolvidos, mas simplesmente Estados dota-

dos de igualdade juridica e de igualdade política numa Federação 
brasileiril,--fonnada pela assoc1ilçãõ de todas as suas unidades. 
Apesar de tudo, somos ainda uma Federação extremamente assi
inétrica em matéria de renda, poder. desenvolvimento e influência 
política. Esta circunstância mostra o grau de responsabilidade do 
Senado no equilíbrio federativo. Sabemos que os mecanismos até 
agora utilizados pelo Governo federal para minorar as disparidades 
regionais de renda têm sido insuficientes, ou pelo menos excessi
vamente lentos na eliminação das diferenças persistentes de nossa 
já centenária República federativa. Se chamo a atenção para esse 
aspecto é exatamente por que vejo nessa matéria, um aspecto es
sencial da atividade política e legislativa desta Casa. 

Pimenta Bueno, o jurisconsulto do Império, senador e mem
bro do Conselho de Estado, escreveu que esta Casa representava o 
principio da consexvação dos valores políticos e da tradição do 
País, em contraposição à Câmara que ilustrava os valores da ino
vação e da transformação. A experiência de quase dois séculos de 
bicameralismo mostra que O papel do Senado e o da Câmara não 
se contrapõem. ao contrário, se completam no equilíbrio e na har
monia indispensáveis dos dois princípios. ~os dias de hoje, en
tretanto, a missão do Senado se ampliou considerável e substan
cialmente, na medida em que a República, através de quase todas 
as Constituições dos últimos cem anos, Jhe atnõuiu a importante 
tarefa de ser o guardião do equilíbrio federativo. 

Não se trata, Como jã assinalei, de garantir o peso político 
de cada Estado, mas sobreb.ldo de assegu:rar a igualdade económi
ca e de promover a erradicação das diferenças sociais tão cruéis 
quanto marcantes na-atualidade brasileira. Não se pode cogitar, 
portanto, do fun do bicameralismo. Trata-se de assumir, de forma 
desassombrada, o desafio de lutar, de forma conseqüente e inflexí
vel, pelo aprimoramento da Federação centenárúl que somos, 
como uma das grandes e permanentes aspirações nacionais. 

Outro aspecto de igual relevância-e significado diz respeito 
ao crescente protagonismo brasileiro no mundo inteidependente 
em que estamos vivendo. O Senado tem prerrogativas constitu
cionais extraordinariamente importantes~ em rilãtéria de- política 
externa. No entanto, ouso dizer que o nosso desempenho não tem 
sido proporcional às nossas responsabilidades nessa área de vital 
interesse para o País. Mais do que o aspecto formal de apreciar a 
designação dos chefes de missões diplomáticas de caráter perma
nente, nosso dever é o de fazer um acompa.ilhariienl!, e uma avalia
ção objetivos do desempenho da política eftema brasileira. Por 
suas caracteristicas, pela soma de suas atribuições e por suas res
ponsabilidades constitucionais, esta Casa é a instituição competéil~ 
te, para Velar pelos interesses externos, contribuindo para aprimo
rar cada vez mais, o desempenho internacional d_o nosso País. 

Desejo, por oportuno, expressai" meu agradecimentO, por in
termédio de V. Ex'\ Sr. Presidente, às atenções que sempre recebi 
de todos os Colegas desta-Casa e dos _da Câmara dos Deputados, 
que juntos formam o Congresso Nacional que, podemos dizer re
petindo um pensador francês, é a palavra do País. 

Manifesto, em especial, o desvanecido reconhecimento aos 
Colegas de bancada de meu Partido - o PFL - que, generosa
mente, em sucessiv;;; -OpÕrtlln.idades, ftzeram-me seu líder e de 
forma solidária supriram minhas deficiências ajudando-me a de
sempenhar tão honrosas funções. 

Estendo, também os agradecimentos à Imprensa aqui cre
denciada. Políticos e jornalistas são, na minha opiniãO, irmãos sia
meses: exercem atividades que se interpenetram de tal maneira que 
uma não se completa sem a outra. Deles recebi sempre a critica 
acompanhada da compreensão de que falhas cometidas foram 
antes produto das minhas limitações do que carência de espírito 
público. 
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Não posso omitir tampouco uma referencia amiga aos fi.m
cionários, iniciando pelos do meu gabinete, e prolongando aos 
funciooários da Secretaria Geral da MOsa. da Diretoria Geral, e de 
todas as Secretarias e Órgãos desta Casa, pela forma lhana e atenta 
como fui sempre tratado:- -

A competência e o profissionalismo desses servidores fLZe
ram robustecer em mim a convicção de quão Importante é lutar 
pela profissionalização e a dignificação da função pública em nos-
so País. -

Não posso, também, concluir, no momento em que me des
peço deste Poder, sem referir-me. de forma muito especial, ao meu 
Estado, e aos pemambuca.nos que jam.ãi.s me negaram seu apoio, 
sua solidariedade e seu voto, em todos os pleitos em que disputei 
cargos elelivos. Não fora essa manifestação clara de confiança, 
nio poderia ter prestado a meu País os poucos mas sinceros servi
ços que não são mais do que contribuições entusiasmadas de al
guém que acredita na força dos ideais e no poder da persuasão. 

Pernambuco é uma legenda de brasilidade. A vocação dos 
pernambucanos para a causa póblica transcende de milito a sua en
trega e o seu enwsiasmo para colocar-se sempre a serviço dos 

· mais altos interesses da nacionalidade. Foi em Guararapes, mat'CO 
decisivo do sentimento nativista, que se plasmou o sentimento da 
.Nação que somos. As insurreições pemamhucanas ao longo de 
nossa História são a demonstração mais evidente de que o senti
mento libertário de nossa gente jamais desertou de seu povo. Por 
isso, a força brutal da :repressão, que caiu sempre sobre nós, repte· 
senta o penhor de nossa independência e de nossa insubmissão;_ 
1817 e 1824 são, nos fastos da História brasileira, momentos cívi· 
cos insuperáveis do orgulho de nossa secular herança. No Império 
e na República, Pernambuco sempre esteve atento, alerta e mobili
zado em defesa. das grandes causas nacionais,-como pioneiro da 
Independência, com a Convenção de Beberibe, como precursor da 
Repíblica e como pregoeiro da Liberdade! 

O sacrificio supremo de Frei Caneca há de estar sempre pre
sente na consciência nacional. conJo_exc:_mplo da dedicação_ per
nambucana à causa da nacionalidade e das idéias liberais. Para to
dos nós, e em especial para os representantes políticos do povo 
perilambucano, sua memória bá de ser fonte permanente de inspi· 
raçio, de alento e de estimulo, pela entrega, pela devoção e pelo 
espírito de sacrifício.- ... - - -

Jamais se apagará em -iDii:il, pois, o sentürieilto na-tivísta, que 
na expressão do grande brasileiro que foi Bernardo Pereira deVas
concelos, faz do rincão em que nascemos, e com mais razão, do 
rincão que sempre representamos, o verdadeiro sentirilento da Pá
tria a que pertenCemos. 

Agradeço ao Senado, com a mesma veneração com que 
agradeço a meus conterrâneos, os anos aqui vividos e as lições ve. 
nerandas que em momentos inesquecíveis recebi-de tantos e tão in
signes brasileiros com os quais tive o prazer e a ventura de convi

. ver e os momentos gloriosos, decisivos e marcantes que pude pre
senciar ou de que pude partiCipar. Para mim, foi uma lição de vida 
e em alguns casos de sabedoria, que marcaram a trajetória de mi- -
nha vida pública e que, por isso mesmó, guardo indeléveis, na me· 
mória de minhas mais gratas rec-Ordações. 

Sr. Presidente, sn c Srs. Senadores, certamente sentirei 
saudades deste periodo tão rico de experiências, e marc8.do de for
ma tão profunda em minha carreira. Encaro com mtiífa esperança 
o futuro de nosso País, ao qual continuarei dedicando, em nova e 
honrosa missão, meu espirito público, minha capacidade de atua· 
ção e minha provisão de experiência, pois -tenho feito política 
como ação missionária, para usar expressão de Joaquim Nabuco. 
Ajo segundo a lição de Fernando Pessoa: "Sê todo em cada coisa. 
:Põe quanto és, No mínimo que fazes". Assim continUo com a mes-

ma disJXJsição para servir à Política, como instrumento de tr.msfor
mação, como meio de promover o desenvolvimento e a }lstiça so-
cial, e em busca do objetivo de colocá·la a setviço das expectati· 
vas e das aspirações do povo brasileiro. Emlx>ra não alranja tudo, 
nada pode ser excluído da política. Vejo-a como função vital de 
qualquer sociedade, em qualquer época ou quadrante geográfico. 
Função irredutível a qualquer outra, mas a todas associada. Por 
dessa maneira entender a política posso compartilhar do inconfor
mismo de Mori~iro Lobato, em seu livro "América", ao constatar 
que muitos cidadãos "se desinteressem do que tão de perto lhes 
afetam a felicidade e o bem-eslal1

• 

Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, vamos iniciar um novo 
periodo da vida nacional com otimismo, mas consciente das nos
sas limitações. Repito com Isaías. "todo ser humano é como erva, 
e toda sua gl6ria cano flor do campo. A eiVa seca. a flor fenece e 
somente a palavra de Deus permanece eternamente''. Estimo que o 
tempo do advento que nós católicos celebramos, nos traga força 
para realizar as esperadas transformações desejadas pelo povo. 
Para isso não faltarão, estou certo, ao Presidente eleito Fernando 
Henrique Cardoso, nosso Colega de Senado, e a mim, provisão de 
idealismo, conduta longâmine e açâo _peiSeverante. 

A missão de restaurar a confi8Dça da opinião pública em 
nossa capacidade de construir o fulllro não depende, contudo, ape
nas óo Exeç1tivo, mas também dos demais Poderes da República, 
dos Governadores, do Legislativo e do Judiciário dos Estados. da 
mesma forma éomo dos Prefeitos e Vereadores de todo_ o País: [)e.. 
pende. de igual forma, das lideranças, dos Partidos e das demais 
instituições politicas e organizações sOCíãis que~ acima de even· 
tuais divergências, podem contribuir para a grande cansa do desen· 
volvimento com :iustiça. A Democracia que conquistamos e que 
praticamos é, no âmbito político, tão ampla, tão irrestrita e tio par· 
ticipã.tiVa,- que já cabe referinno·nos a ela como uma verdadeira 
Poliarquia. A preservação de seus valores, a obseiVância de seus 
princípios e a defesa de seus postulados, são, sem dúvida. uma ta
refa de todos e uma resp:msabilidade social a que nenhum de nós 
pode fugir. Considero não se tratar de tarefa simples atingir esses 
objetivõs, pOiS aprendi com o conterrâneo João Cabral de Melo
Neto que é mais fácil "traçar no papel que na vida". 

Sei - continuo citando o poeta -
que o mundo jamais é 
a página pura e passiva. 
O mundo não é uma folha 
de papel receptiva: 
o·mundo tem alma autônoma, 
é de_ alma inquieta e explosiva. 
Confio, porém, que - p::wo e govemo - irmariados, en· 

centraremos os caminhos desejados para responder aos desafios 
que enfrentaremos, pois recito com o poeta: 

o sol me deu a idéía 
de um mundo claro algum dia. 
Muito obrigado. 
O Sr. Mauro Benevides- Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Concedo o aparte a V. Ex'. 
O _Sr. Mauro Benevides- No~ Líder Marco Maciel, nes

ta seqüência de apartes que pretendo iniciar Como seu colega no 
Senado Federal e, igualmente, como Líder da Bancada do PMDB, 
gostaria de enaltecer a JX)stura de V. Ex• na vida pública do País e, 
sobretudo, a sua marcante atuação no Senado FederaL Até me abs
traía de qualquer referência a sua atuação na outra Casa do Con
gresso. a cuja Presidência V. Ex• ascendeu e onde também cum· 
priu, com brilho e dignidade, o múnus que lhe foi conferido pelos 
seus Pares, para, neste instante, enaltecer o pronunciamento de V. 
Ex•, que reflete, sem dúvida. todos aqueles sentimentos que V. Ex• 
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expressou. co:n absoluta nitidez e precisão, dessa tiibiiõa na tarde 
de hoje. Seu discurso foi uma peça magistral, proferida com a ab
soluta mestria de um homem que já conhecemos-de perto. Em esti
lo leve, com a mesn1a leveza do seu biótipo, V. Ex• conduziu-nos 
a um raciocínio profundo sobre temas da maior relevância do mo
mento político, econômico e social do País e, natw-a.lmente. sobre 
aqueles conceitos que, extraídos da polítiCa- internacional. fzzeram 
com que V. Ex.~ miníSirãiSe uma aula na tarde de hoje, defenden
do, inclusive, medidas' fundamentais do Governo que se instalará 
no PaíS a partir de 1° de janeiro, do qual V. Ex• sefá Paitidpe Pree
minente, no exercício da Vice-Presidência da República. V. Ex1 

defendeu a rcfonna fiscal, a reestruturação da Previdênc_ia, o _reor
denamento do Estado, a reforma .agrária, enfiiD, toda aquela temá
tica que até aqui vinha constituindo a D.ossa- bandeira de discussões 
nesta Casa de dcbàtes, nas suas Comissões, nos outros plenários a 
que compare.ccmos. V. Ex•, sempre com brilho extraordinário, de
fendeu todas essas teses que caracterizaram o SC?!l_posicioilamento 
na vida_públic.·a do País. Vejo cjue V~ Ex·-sC-manifeStil-com.o um 
otimista--flesr3. fase <.JUC antecede a posse do novo Governo, quando 
já prOclama cõrii -absoluta rranqüilidade uma realidade extraída do 
momentc' econômico-ftnanceiro do País. com-afastãmentci doS ris
cos de uma inflacrão desordenada, co-m o saneamentO clãs fmanças 
públ~cas, que V. Ex• entende já se ter prOCessado 00 vir:Se proces
sando em todo o País. V. Exn reportou-se. :ambém ao problema do 
défiCit público cri-1 Furição de -todas-a(pJelas reminiscências históri
cas que passaram a integrar o texto do seu disrurso. E V. Ei•, so
brerudo, defendeu maior legitimidade democrática. para nosso 
País; incursionou, inclusive, na faixa da legislação eleitoml, fazen. 
do considerações cm torno do voto proporcional, comparativa
mente às eleições rea.Ii7.adas nos últimos anos, das quais V. &• ex
traiu dados extn .. •mamente atualizados, permíiindo-nos o raciocínio 
de que- esperamos - a partir de agora tenhamos condições de en
frentar a legislação eleitoral brasileira, essa legislação que procura
mos alterar no ano passado para oferecer- ao País eleições que ti
vessem condições de ser límpidas, transparentes. sem aqueles en
godos que os hônus eleitorais trouxeram. V. Ex•, eu e tantos outros 
integrantes desta Casa ingressamos no embalo daquela figura dos 
bônus eleitorais, que representariam, sem dúvida. uii:ta sistemática 
mais adequada para que escoiniássemos do processo a interferên
cia do poder económico. que procura Itlacular a limpidez da mani
festação das urna<;. Pelo que entendemos, V. Ex• preconiza a atua
lização da legislação eleitoral. E, desde já, V. Ex1

, que certamente 
não estará nesta C'tSa, mas integrará o Poder Executivo e abJará 
também como coordenador político do governo que se instalará. a 
1° de janeiro. terá c-ondições de defender todas essas teses e o fará 
exatamente com o brilho e com a segurança que até aqui têm ca
racterizado a sua arua~·ão ,·orno representante do povo de Pernam
buco. Ao rcconh<'.ccr a má qualidade do serviço público, V. Ex•, 
como homem do I ,egislativo, identifica aqUelas deficiências do 
nosso Poder na sua atuação, no trâmite de processos que somos 
chamados a decidir e a debater. como representantes do povo no 
Congresso Nacional. .V. Ex• também não deixou de se reportar às 
carências do aparelho judicial. cxata:mente destinado à prestação 
jurisdicional. Enfim, V. Ex a acredita- e isso ficou muito claro no 
seu discurso- no poder transformador e inovado1 ia política. V. 
Ex• tem sido rcalmt~nte um pdítico em todos os tDO:tneiltos, um 
politico correlt'. um polítkn ,:ompetente, um politico consciente 
dos seus deveres para com o seu Estado, para com a Nação e para 
com as institui~·i"ICs demcx.1-áticas. Em nenhum momento V. Ex_• 
negou sua condi~·âO de politico. E nessa coridição de político. oum 
momento dificil de composiç-ão da chapa daquela coligação ql,l.!' 
quase não se fonna D{\ País, do seu Partido com o PSDB. V. Ex• 
.despontou, aqui e ai i. ainda alvo de increpações insidioSas que 

pretenderam irrogar .ã sua face, mas que foram rt".cbaçadas pela 
_própria opinião pública brasileira, exatamente porque V. Ex• sem

pre soube impor-se à admiração e ao respeito de seus compatri
cios. V. Ex•, por outro lado também. como arauto do liberalismo, 
trooxe toda aquela conceituação que o transforma naquela figura 
de uma ~nte politico-doulrinária a que V. Ex• se incorpora e 

· cujas excelências nunca deixou de proclamar. E o faz agora. neste 
instante em que apresenta as suas despedidas ao Senado Federal, 
aos seus Pares e, naturalmente, nessa sua condição de membro do 

. Poder Legislativo, da própria sociedade brasileira. V. Exa não po
deria realmente, como _representante de Pernambuco, deixar de 
promover a exaltação daquilo que tem sido a glória do seu' Estado: 
as lulas,-as fJ.gUras excepcionais que fiZeram Pcnlan~bU(."O se alçar 
no contexto do Nordeste, projetando-se- para o ~oni~ecimento das 
demais Unidades Federativas. V. Ex• foi. sem dúvida, um abaliza
do_ turife:rário das qualidades de sua gente. essa grnte que certa
mente se honra de v~_-lo agora gumdado a coru.hçãv de V ice-Presi
dente da República. Nesta Casa. pt"!.a conviVência de tantos anos. 
tivemos a ocasião de aferir todas essas qualidade~ que agora faze
mos questão de enaltecer, no momento em que V. Ex" se despede, 
dessa tribuna, dos que compõem o Senado Federal. Tamhém a 
partir de 31 de janeiro deixarei esta Casa, depois de aqui ter per
manecido, nobre Senador Marco Maciel, por 16 anos. tendo che
gado, no. primeiro momento, em 1975. Subi a rampa do Ü?-ºgres- _ 
so, naquela ocasião, juntamente com ouLros 15 oompanheiros, na
quela chamada safra de Senadores do MDB, que traziam 1.:onsigo, 
como bandeira maior, a luta em favor da nonnalizaç.ão _politico
instiblcional do Pais. Naquela tribuna, cjue era ocupada habitual
mente pelos Senadores do MDB, pontificaram fig~Ji:as excepcio
nais, como o conterrâneo _de V. Ex•, Marcos Freire, de saudosa 
memória; como Paulo Brossard, como Itamar franco e como tan
tos ootros, naquela fase que antecedeu o Estado de Direito demo
crático, que-foi, sem dúvida, a grande conquista dos últimos tem
pos, em função, sobretudo, da promulgação da Carta Constitucio
nal de 5 de outubro de 1988. Desejamos que V. Ex•. neste instante, 
nesta manifestação, em meu próprio DOme e em nome da Bancada 
do PMDB, receba a reiteração da nossa confiança em V. Ex. •, ago
ra no Executivo que V. Ex• já conhecia em uma dimensão de me
nor responsabilidade: Governador do seu Estado, M.inistro de Pas
tas importantes em governos anteriores, V. Ex • agora chega ao Po
der Executivo como Vice-Presidente da República e, mais do que 
isso,_ como coordenador politico do esquema de forças, privilegia
do que foí pela unção p.:Jpular na manifestação das urnas. Estou 
certo, portanto, de que V. Ex• cumprirá mais ess.ã. delegação do 
povo brasüeiro, com absoluta tranqüilidade, e que levará consigo
isso ficou dito com muita clareza no seu discurso- como manifes
tações indeléveis tudo aquilo que, no âmbito do Senado Federal, 
nesta convivência. de_ doze anos, lhe fOi possívei_avaliar. guardar. 
se&urar na sua pnSpria inteligência, no seu coração. Seja feliz, no
bre Senador Marco Maciel, nesta nova tarefa de -Více-Presidente 
da Republica. 

O SR. MARCO MACIEL- Nobre Líder do PMDB. Sena
dor Mauro Benevides, desejo agradecer, desvanecido e sensibiliza
do. o substancioso aparte de V. Ex• e, sobretudo, registrar que V. 
Ex•, nas diferentes funções que exerceu nesta Casa. quer como 
Presidente do Senado Federal, quer como Líder do P!\.IDB, sempre 
se houve com inVlllgar talento, o que o fez merecedor do reconhe
cimento dos seus Colegas. Por isso a palavra de V. Ex• é uma ma
nifestação que tem um significado muito especial para mim. De 
mais a mais, pUde, ao longo desses anos em que aqui estive, estrei
lar o relacionamento com V. Ex •. Já conhecia, _pois somos de Esta
dos vizinhos - Pema:rp.buco e Ceará, mais do que vizinhos são Es
tados irmãos- a sua a mação politica, na sua dedicação ã vida pú-
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blica.. No entanto. o convívio no Senado Federal nos aproxíinou o depoimento de Y. Ex•, um dos decanos do Senado Federal. Co
muito, uos fez mais do que Colegas, amigos. Por isso, faço questão nheci-o na década de 60, governando o_ seu Estado, onde premo
de dizer qu.-, o depoimento de V. Ex" é algo que me sensibiliza, veu, de forma üivulgar, o levantamento das condições ecOnêmlCas 
seNindo como referencial a minha atuação JXllitiCã.. V. Ex" indu si- e sociais da comunidade sergipana. 
ve lembrou, co!n muita...propriedade, o papel que certamente de- De mais a mais, quer na Câmara, quer no Senado, V. Ex• 
sempenbará o Congresso Nacional. de modo especial esta Casa, sempre -leve_ em mira a solução dos problemas do País e de modo 
enquanto Casa da Federação, no bom desenvolvimento das ações _ especial da região que V. Ex• representa: o Nordeste brasileiro. 
governamentais do próximo Governo. Tanto eu como o Senador Por isso, são ?Ulitos os laços que me ligam a V. Ex• e posso 
Fernando Hemique Cardoso, eleito Presidente da República, vie- dizer que o seu depoimento marca de forma muito clara as nossas 
mos do Parlamento. Portanto, sabemos da importância do estreita- ligações, a nossa amizade. Tenho certeza de que as generosas pala
mente de vínculos com esta Casa bem como o quanto é únporuinte vras de V. Ex• vão ajudar a guiar minha caminhada nas no_21_~s fun
para o êxito da ação governamental fazer com que os Poderes, sem ções que vou, a partir do dia 1° de janeiro, passar a exercitar. 
prejuízo de sua independência, se mantenham hannônicos, como Muito obrigado a V. Ex•, nobre Senador Lourival Baptista. 
aliás preceitua a Carta Constitucional em vigor. - O Sr. Hugo Napoleão- Senador Marco Maciel, V. Ex• me 

Sou muito grato às generosas palavras de V. Ex•. Tenho a penniteumaparte? 
certeza de que, momentaneamente, V. Ex• deixa as funções no Se- O Sr. Dlrceu Carneiro- Permite-me V. Ex"um aparte? 
nado, mas não .deixã. certamente a vida pública. Creio que V. Ex• O SR. MARCO MACIEL - Ouvirei o nobre Senador 
ainda ocupani cargos e funções importantes, quer no seu Estado, Hugo Napoleão, depois, com muito prazer, o nobre Senador Dir-
cjuer na Federação brasileira. ceu Carneiro. 

O Sr. Lourival Baptista - Permite_-me V. Ex• um aparte, O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador Marco Maciel. 
nobre Senador Marco Maciel? permita que fue ofereça um aparte seu incontida admirador, ... 

O SR. MARCO MACIEL-Ouço comprnzeronobre Se· O SR. MARCO MACJEL- Bondade de V.Ex'. 
nadorLourival Baptista. O Sr. Hugo Napoleão- ... atento aluno e assíduo ouvinte 

O Sr. Lourival Baptista - Nobre Senador Marco Maciel, que agora, neste momento, comete uma ousadia, quem sabe até 
nesta _oportunidade em que V. Ex• faz o seu pronunciamento de uma: irreverência: a de estar sentado cm sua cadeira e aparteá-lo 
despedida do Senado Federal, às vésperas do encerramento dos desta posição que me honra muito. 
nossos trabalhos legislativos, neste ano que se fmda.. com vistas a O SR. MARCO MACIEL- A honra é toda minha, nobre 
assumir nõ próximo ano o cargo de Vice-Presidente da República, colega e amigo Senador Hugo Napoleão. 
para o qual foi eleito pela vontade da população brasileira, como O Sr. Hugo Napoleão - Para dizer inicialmente algo que~ 
reconhecimento aos relevantes serviços que vem prestando ao Bra· V. Ex• já me ouviu pronunciar, no âmbito do nosso Partido, o Par· 
sil, quero apresentar a V. Ex• os meus cumprimentos pelo pronun- tido da Frente Liberal, de que V. Ex• é o ideólogo. 
ciamento que está a fazer nesta tarde, pleno de informações e posi- O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado. N"ao apoiado. 
cionamcntos de sua atuaçã.o e crença de bomem público, dedicado O Sr. Hugo Napoleão - Mas agora V. Ex • transcende, 
aos grandes temas da política nacional. Tenho acompanhado, de V. Ex• agora pertence à República. Nós continuamos no Sena
longa data, o seu desempenho político c de cidadão exemplar, exe- do. V~ Ex", que já é um nome nacionalmente respeitado pelas 
cutivo do Estado de Pernambuco, como Secretário de Estado, De- virtudes e qualidades de um homem público de vida impecável, 
putado Federal, Governador do seu Estado, o nosso Pernambuco, naturalmente, agora, pertence ã esfera celeste da República. De tal 
Presidente da Câmara, Senador, Chefe da Casa Ç_ivil da Presidên- s_orte que, tenho certeza, nessa sua bela trajetória - lembrada, aliás, 
cia da República e Ministro da Educação. Quando lá esteve, as ve- com. tempestividade pelo nobre Senador Lourival Baptista -, Oe
zes que batemos a sua porta, V. Ex• atendeu· nos, atendeu ao pedi~ putado Estadual. Deputado Federal, Presidente da Câmara dos De
do de Sergipe, Estado·que também governei. E agora, pelos seus pulados, Governador do glorioso Estado de Pernambuco, Senador 
relevantes méritos, é eleito para um dos mais elevados cargos da Constituinte, Ministro de Estado da Educação, Ministro de Estado 
República. Neste breve aparte que faço, eminente Senador Marco Chefe do Gabinete Civil, Presidente Nacional do PFL, Líder da 
Maciel, quero dizer da elevada estima e consideração que renho Bancada por vários anos no Senado da República.. V. Ex• pautou a _ 
pelo nobre Colega e desejar-lhe que tenha muito sucesso na nova e sua.vida sempre pela seriedade com que se houve no trato da coisa 
importante missão que assumirá no próximo l!IlO- Foi um privilé- pública, pela marcante posição-de brasilidade. E deu-nos a todos 
gio conviver oom V. Ex" no Senado Federal. Não tenho dúvida de uma impressão nolável, a que de resto já fez referência o Senador 
que o futuro Presidente Fem_ando Henrique Cardoso terá ao seu Mauro Benevides, que rrnçou o perfil do que V. Ex• acha que deve 
lado um companheiro digno que o acompanhará nessa luta no Go- ser o Estado _brasileiro e teceu loas naturalmente ao seu Estado, 

. vemo para a feikidade do Brasil. Parabéns, eminente Senador com as justificadas razões e apoio de todos nós. Eu s6 queria dizer 
Marco Maciel. O Senado perde um grande representante, um rep- de forma simples e singela que V. &• é um homem que tem fé nos 
resentante dígn,o, honesto, trabalhador que viveu não só atendendo destinos do Brasil, tem fé em um Nordeste melhor, na melhoria de 
aos reclamos do seu_ Estado, mas de todos aqueles que o procura- vida da população brasileira, nos destiaos internacionais da nossa 
vam. Seja feliz. nohre _Senador e Vire-Presidente Marco Maciel. Pátria. V. Ex• rem fé. Como diria Coellio Netto: "A fé nos conduz 

O SR. :MARCO :MACIEL - Nobre SenadQr _Lourival à claridade". Que a claridade do futuro de V. Ex" possa ajudar a. 
Baptista, agradeço o aparte de V. Ex a e quero, de modo especial, iluminar os destinos da nossa Pátria. 
registrar a colaboração leal e franca que V. Ex•, como Senador, O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Sena
como integrante da Bancada do PFL prestou ã Bancada e ao Parti- dor Hugo NapoleãO. SaiOa o quai:Lto me- sensibiliza ouvir o aparte 
do, sobretudo na busca e nas lutas que aqui empreendemos para de V. Ex". Temos, ao longo da vida pública, de V~ Ex"e miDha, es
flrmar a participação de nossa agremiação. V. Ex• é um dos funda- tado juntos em sucessivas oportunidades. Somos da mesma região: 
dores do PFL e, certamente, nesta Casa, muito tem contribuído o Nordeste. Convivemos com os mesmos problemas e, de alguma 
para afirmar as nossas posições poUtiCo-"partfciáriii.s.---- · foiina, vivemos as meSmas angústias. De ootra parte, temos uma 

·~, De outra parte, quero dizer tamhém quanto rnf' alegra ouvir convivência que se prolonga por muitos ·anos na nossa agremiação 
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partidária. o PFL, que V Ex~ pn~sidiu. com muito brilho. em mo
mento difícil da histúria do Partido. E Il'ülis, V. Ex• tem, ainda que 
não proclame isto, contrihuído muih) para enriquecer o ideário li
beral; autor de uma série de iniciativas que contrihuíram para de
cantar a nossa doutrina c. de ("'erto modo, dar-lhe a desejada perfu
são. Lembro de su<:essivos encontrm que V. Ex a fez, quer através 
do Partido, 4uer através da Fundação Tancredo Neves. com o ob
jetivo de fa7.er-com que o lihcralismo que o PFL defende se tornas
se mais conhecido. Mais a mais. V. Ex• tem demonstrado compe
tência e espírito ptíblic.o, não somente no Congresso Nacional, mas 
também em funções executivas, nomeadamente cõmo Governador 
de seu Estado e C'omo Ministro de Estado em duas pastas estratégi
cas, da Educação e das Comunicações. Por isto, quero dizer que 
não é menor a admiração que tenho por V. Ex•. V. Ex .. é um dos 
novos quadros que'o seu Estado, o Pí3.uí, Ofi!rece ãO-PaíS-:-e certa
mente a sua pre-sença 03 vida púhlira. brasileira, agora renovada 
porexpressivíssim.a maioria dns seus conterrâneos, é uma garantia 
de que o PFL estará oferecendo ao Pais, mormente através do 
Congresso Nacional. a pnwisão de idealismo de que V. Ex a é pos
suidor e uma c-nntrihui~·ão muito ímpOt-tante para o esclarecimento 
e soluçãõâe nossos problemas. Muito obrigado a V. Ex a. 

O Sr. Hugo Napoleão- Quem agradece, desvanecido, sou cu. 
. O SR. MARCO MACIEL- Ouço. agota, "nobr< Senador 

Dirceu Carneiro. da reprcscntaç.ãn dn PSDB. 
O Sr. Dirceu Carneiro - Senador Marco Maciel, ilustre 

Líder, quero cumprimentá-lo pela elei~·ão para a Vice-Presidência 
da República e p<'lo seu pronunciamento, neste instante, aqui no 
Senado. Quero cumprimentá-lo especialmente pe!a felicidade des
te momento que todos nós brasileiros estamos usufruindo pelo fato 
de termos pela frente boas perspectivas do ponto de vista econômi
co. politico e da cidadania brasileira. V. Ex .. sabe que divergi, den
tro do meu Partido. da coligação de sociãis democratas e liberais. 
Tenho um ponto de vista, que defendi naquela oportunidade, de 
defmiç.ão mais dara das correntes sociais democratas, no meu 
caso. e_da.ct demais correntes. no sentido de que sejam melhor defi~ 
nidas as correntes de pcnsà.I11ento político do Brasil. Entretanto, re
conheço que na América Latina esta pretensão .ãinda não é total
mente alcanç-ável. Estou bastante ligado ao Merc.osul e tenho visto 
que os meus colegas do Uruguai. da Argentina e do Paraguai, em
bora filiados a alguma corrente- _dC' natureza mais univcisal, não 
têm total definição dessas correntes, muitas vezes, partidos de 
mais de um século dC' militância. V. Ex .. sabe que este posiciona
mento não t~m nenhum aspt>-r1o de referência pessoal. Sou um ad
mirador de V .Ex a. 

O SR. MARCO 1\tACIEL- Muito obrigado. 
O Sr. Dirceu Carneiro - Reconheço-lhe a extraordinária 

capacidade de trabalho e lemhro dgo que aconteceu comigo e com 
vários colegas aqui; tendo-o procurado pela tarde, V. Ex•, estando 
em viagem a outro Estado. retornou a ligaç-ão na madrugada do dia 
segufute. Isso demonstra a enonnc atenção que tem para com os 
colegas, esse trato univ(':rsal que dá a todos os companheiros do 
Senado, de qualquer <.'"Orrcntc. Certamente também é um momento 
de felicidade partiripar de um Governo presidido por Fernando 
HentiquC' Cardoso. O Brasil está numa situação privilegiada por 
ter escolhido este PrC'sidcntc da República, juntamente c.om V. &• 
comn Vic<'-Pll"sidt·ntc. h()mens maduros. preparados para as: fim
ções púhli('as, e dos quais, temos toda a certeza, não virão surpre
sas contundentes ou qualquer medida que possa -colocar medo ou 
risc0 na economia, na politiça, ou- incsmo do pOnto de vista dos 
partidos. Sei que V, Ex-s tratarão a todos. inclusive a Oposição, 
com toda a dignidade c o re<õpeilo com que sempre trataram. O 
Brasil está num mom(':nto extremamente feliz por ter Fernando 

·Henrique Cardoso e V. 1::-:w Clll11l• 01!!fcs de Governo. Quero cum· 

primentá-lo, desejar que tenha todo o sucesso e que possa conti
nuar contribuindo para o Brasil como tem feito até aqui. Muito ob
rigado. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Dirceu Car
neiro. quero, ao agradecer o aparte de V. Ex•, ferir uma questão 
que V. Ex .. , com Oportunidade, suscitOu no que diz respeito-à coli
gação que PFL, isto é, liberais e PSDB. social-democratas fizeram 
neste último pleito. Digo sempre que coligação não é fusão. Os 
partidos se juntam em torno de um programa comum, mas não po
dem e nem devem perder a sua identidade. O fato de termos estado 
juntos ao longo do processo eleitoral deste ano, processo extrema
mente importante pa:ra--O País e para a consolidação das instituiçõ
es democráticas, não deve levar a afl!lllai', em absoluto, que os 
partidos tenham se desviado dos seus objetivos. 

O que antes nos uniu foram princípios comuns que estão 
sintetizados num programa que conjuntamente aprovamos com a 
participação, inclusive, dos traballiistas, através do PTB. E esse 
programa, ao final sanciOnado nas umas e de forma expressiva, 
com eleições no primeiro turrio. de alguma forma será a-baliza que 
vai nortear a ação do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Acredito que esse programa, de alguma ·maneira, representa 
uma síntese daquilo que precisa o País neste instante, sem que os 
partidos que para esse fim se juntãnint ienham renuD.ciado às suãs 
idéias ou ils suas doutrinas. Digo idéias e doutrinas, e não ideolo
gias, porque aprendi com De Gaspcri. líder da Unidade Italiana, no

Jim da década de 40, que o democrata tem idéias e não ideologias. 
Não pretendo entrar numa discussão doutrinária sobre a palavra 
,deologia, pois ela sempre me sugere um conj.mto fechado de 
idéias, inSuscetível. cOnseqüentemente, de discussão e de diálogo. 
Por isso, -diria que esses Partidos, sem prejuízo das suas idéias e 
dos seus programas. juntaram-se em tomo de um ideal comum. 

Se formos olhar o mundo. verificaremos que a experiência 
que, de alguma forma, realizamos nessas eleiÇCes, tem inúmeros 
precedentes em outros países, de modo especial_ em países que ser
vem até de referencial para a política brasileira, por serem de 
maior tradição democrática ou de maior nlve1 de desenvolvímento. 

Acredito ter sido a Coligação um fato positivo para a vida 
brasileira; certamente, dela podemos esperar bons resultados, so
bretudo porque-- como citou apropriadamente V. Ex .. - o .Senador 
Ferriando Henrique ·catdoso é uma pessoa mais que habilitada a 
bem conchlzir esse projeto, por sua experiência como legisJador, a 
que se acrescenta agora a sua experiência no Executivo, em duas 
Pastas estratégicas, Ministério das Relações Exteriores e Ministé
rio da Fa7.enda, ao lado da sua excelente formação intelectual e da 
sua visão <ie mundo. Certa feita, Drumrnond disse: 'Tenho duas 
mãos e o sentimento do mundo". Posso dizer que o Senador Fer
nando Henrique Cardoso tem o sentimento do mundo, que é muito 
importante para dirigir um país-continente como o nosso. 

Todos esses fatos me levam a concluir que, realmente, te~ 
mos razão de estar otimistaS. E V. Ex•. que de alguma forma teve 
as suas divergências, justificadas, 110 início do processo, certamen
te haverá de r0Conhecer que essa aliança produziu resultados JX>Si
tivos. E mais: tudo indica que p.:xlemos esperar, sem sermos pan~ 
glossianos, excessivamente.otimiStas, que o Brasil consiga realizar 
as transformações de que carece. 

Muito obrigado a V. Ex•. 
O Sr.-Albano Franco- Senador Marco Macie!, V. Ex .. me 

concede um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Ouço V. Ex'. nobre Senador 

Albano Franco. 
O Sr. Albano Franco- Senador Marco l\.1a.ciel, fiz questão 

de estar presente a esta sessão para assistir ao seu discurso de des· 
p<'dida. 
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O SR. MARCO MACIEL- Muilo obrigado, Senador AI- tam. Porque, na realidade, a ação de V. Ex• através das suas em-
bano Franco. presas e da liderança no mundo empresarial, V. Ex • contril:ui para 

O Sl". Albano Franco- V. Ex• sabe. por uma dessas coin- a geração de empregos, afunde que se obteohajustiça social. 
cidências da vida, que sempre estivemos juntos. Relembro-me, Lembro ainda que nessa campanha eleitoral, de modo espe
agora, de 1962. quande eu cursava o primeiro ano de Direito e, na dal, estivemos no mesmo barco, posto que, apesar de em paftidos 
casa que recebeu o nome do meu conterrâneo Tobias Barreto, a diferentes, mais- uma Vez- abraçamos a mesma candidatura e subs-
veiba Faroldade de Direito do Recife, já V. Ex• mostrava a sua v o- crevemos o mesmo programa. 
cação de líder nato, disputando as eleições para o Dfrfi6rio Central Por isso, quero dizer a V. Ex" o quanto me agrada pcxler ou-
dos Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco. V. Ex• é vir o seu aparte e, de alguma forma, renovarmos as mesmas cren
pxaticamenr.e um homem da minha geração e da mesma região. ças e, quem sabe, confuumos que elas ao fmal se viabilizem, mate
Olegamos jlntos aqui, coincidentemente, em 1983;-Sempre milita- rializem-se e que se realize aquilo que De Gaulle dizia Ser o sonho 
mos nas mesmas siglas partidárias. V. F.x • se Jembnúie que fui um do verdadeiro político: converter as idéias em realidade. 
dos seis primeiros Senadores a ingressarem no partido de V. Ex•, Muito grato a V_ Ex•, ilustre colega Senador Albano Fr..nco. 
em 1984. Sempre defendemos ideais e princípios semelhantes. Te- O Sr .. Josapbat Marinho - Permite V. Ex• um aparte? 
mos a mesma f~ção religiosa, com fé e crença em Deus. Há O SR. MARCO .MACIEL - Ouço com prazer V. Ex•, 
algo que muito admiramos em V. Ex": o estilo sóbrio e austero. E ilustre Senador e jurista Josaphat Marinho. 
quero dizer a V. Ex• que me recordo, para mostrar a esta Casa o O Sr. J0sapbat Marinho- Nobre Senador Marco Macíel, 
valor de V. Ex•, que quando exercia as funções de Ministro da acabamos de vê-lo e cmvi-lo traçar um auto-retrato. O pronuncia
Educação, recebiamos uma delegação da Comunidade Econômíca mente que fez reflete o perfil de sua individualidade, de suas 
Européia, anos atrás, inclusive composta por líderes políticqs da idéias, pelo equilíbrio demonstrado. Até as divergências que susci
França., quando todos que tinham tido oportunidade de estar com ta- de que eu estaria entre os que dissentiriam de V. Ex• em ai
V. Ex• se referiram ao valor, à maneira, à condução e ao preparo guns pontos -revestem-se de serenidade. Tudo reflete o seu tem
intelectual de V. Ex•. Hoje, V. Ex• teve oportunidade de nos dar peramento, tudo indica a excelência do seu convívio ameno. Este 
aqui uma verdadeira aula, Senador Marco- Maciel, e. além do mais, convívio ameno é que llie permitiu e fue permite ser o Hder que: 
teve oportunidade de dizer aquilo que reflete o que é o Senador não manda nem impõe, sugere e C()()rdcna, e, o que é mais, com
Marro MacieL principalmente dentro da sua f.tlosofia humanista, preende a divergência. Neste momento da sua despedida, também 
quando aqui mostrou os fundamentos da cidadania~ que hoje o ím- aproveito eXatamentc para assinalar que, nesses quatro anos, repe
portaDle é nos preocupan:nos com os acessos aos benefícios econô- tidaS vezes divergi da orientação da liderança. 
micos pam todos; V. Ex• também se referiu à qUestâ.O das tecnolo- O SR. MARCO MACIEL- É verdade. 
gias apropriadas. E, mais do que isso, V. Ex• mostrou o que hoje O Sr. Josapbat Marin!;o- Mas sabe V. Ex• que nunca o 
existe. inclusive em diversos países em desenvolvimento no mun- fiz por motivos mesquínhos; sempre o fii: em nome e-a setviço de 
do, a questão do conhecimento intensivo para tranSTotmação das idéias. É possível que amanhã divüja de novo, e por isso digo eles
riquezas. Como também tocou num assunto e num aspecto impor- ta tribuna. com a mesma franqueza c.om que pessoalmente tenlos 
tante- do Senado, que é a questão da Federação assimétrica, mos- conferido as nossas impressões, que V. Ex• reflete uma admirável 
tran.do a importância do Senado no equilíbrio fedeiativo do País. capacidade de compreensão- já que não gosta da palavra tolerân
V. Ex•. Senador Marco Maciel, mais uma vez prova e coi:nprova cia. Eu a bendigo, pelo conhecimento que estabelecemos, pelas 
ser um hábil negociador e um político sério e competente. Quero boas relações que criamos, sem embargo das nossas divergências 
dizer a V. Ex•- não s6 extemando mais uma vez os parabéns por de idéias, que nunca pfejudicarãm a cordialid.ide do trato. V. Ex• 
tudo o que V. Ex.• tem feito na sua vida pública, o reconhecimento compreendeu em todos os momentos que a minha divereência era 
pelo que V. Ex• desempenhou aqui no Senado, inclusive a favor exatamente porque eu não admito o apoio incondicional. "Sempre o 
da democtacia neste Phls,- que V. Ex• dignifica e valoriza a elas- submeto às restriçOOs do meu· pensamento ou das circunstâncias 
se política brasileira. E peço que Deus o abençoe, ilumine, e- conti- que nos conduzem a decisões políticas. Mas isso, em verdade, en-
nue a guiar seus passos, Senador Marco Maciel- grandece a sua Liderança e certamente vai permitir que V. Ex• 

O SR. MARCO MACIEL -Nobre S_enador Albano Fran- possa agora. como Vice-Presidente da República, prestar serviços 
co, agradeço. muito desvanecido, o aparte de V. Ex• e, sobretudo, ai..oda maiores ã causa pública, sobreOJdo como um elo de comuni
as expressões extremamente generosas com que V. ExQ me bon- cação entre o Poder Executivo e-o-Poder Legislativo. No momento 
rou. Realmente, ao longo das nossas vidas públicas, temos estado, em que V. Ex•, despedindo-se desta Casa, prepara-se para a tarefa 
em sucessivos episódios, no mesmo caminho, no mesmo barco. E executiva, o maior elogio que fue posso fazer e a[é o apelo para 
não posso deixar de- recordar que praticamente iriiCiamos juntos a que ali V. Ex• concorra para reduzir a prática abusiva das medidas 
vida pública, V. Ex• um pouco mais moço do que eu. Desde que provisórias, em benefício da autoridade do Poder Legislativo. De 
V. Ex• chegou à tradicional Faculdade de Direito do Recife, para outro lado, federalista que é, V. Ex_• concorra fOrtemente parn res
cursar o prim.eiro ano -, a chamada Casa de Tobias Barreto, em- tabelecer o equilíbrio devido no plano da nossa organização políti
homenagem ao ilustre sergipano que fez vida pública no Recife e ca. pois que há muitos, sobretudo políticos e economistas que ad
que lecionoo na Faculdade de Direífo; que parã ri6S é um símbolo, vogam o prestígio descomedido da União, esquecendo-se de que 
posto que foi, jtiritamente com a de São Paulo, a primeira- instinli- não há União forte sem unidades portadoras de faculdades pró
ção de ensino jurídico do País -. sabe V. Ex• quanto o aprecio e prias e efetivas. Neste apelo é que lhe trach.tw o maior elogio que 
acompanho seus passos. V. Ex• que, além de político, também poderia fazer, à sua capacidade de uabalbo, ao seu convívio ame~ 
exerce atividades no terreno empresarial, dando seqüência às ativi- no e à sua imensa capacidade de compreender e conviver sem alte-
dades do seu pai, que também foi meu colega no Congresso Na~ ração do trato pessoal. 
cional, o ilustre Senador e ex-Deputado Augusto Franco. O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado, nobre Sena-

Eu lhe diria que, de alguma forma, V. Ex• se desincumbe dor Josapbat Marinho, que soube ser um Colega de bancada e é o 
muito bem das duas funções. que aparentemente são distintas- a mestre- nào apenas etil nosso partido, mas posso dizer, no Senado 
de empresário e a de político-, mas que na prática se complemen- Federal. 
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Pela sua verticalidade de conduta, pelos seus conhecimen

tos não apenas no plano jurídico, mas pela sua vasta cultura e for
mação humanística, seu deJX>imento é algo que me deixa muito 
feliz e agradecido. -

Devo dizer a V. Ex• quanto sempre foi útil para mim, nas 
minhas avaliações, a palavra sempre precisa e oportuna de V. 
Ex•. E mesmo nos momentos em que dissentiu da orientação d0 lí
der ou mesmo do partidq, V. Ex• o fez de sorte a não comprometer 
a unidade. E creio que quem Convive com V. Ex .. poderá chancelar 
a afirmação que ora faço; de modo especial Os cóffipanheiros desta 
49• Legislatura. que viveram mais de perto com V. Ex• e que po
dem aquilatar quão verdadeínts são as palavras que estou proferin
do, neste instante, a respeito da conduta que caracteriza a sua vida 
pública. 

Ressalto ainda o gra.Iide significado do assunto que traz a 
debate neste instante, no substancioso aparte que oferece, quanto 
its questões políticas,l~mbrando, inclusive, a necessidade do equi
líbrio fe&rativo, ou seja, do fortalecimento dos Estados. 

Sabe V. Ex• que sou defensor da tese de que, ao lado do 
ajlste fiscal e de outras reformas que precisamos realizar, não se 
pode descurar da importância. quase, eu diria, da transcendência 

, de reformas políticas. E vou mais além: entendo que fizemos um 
plebiscito em 1993 e que, praticamente; não roiiSegui:rilos Viabili
zar as reformas que foram discutidas durante a realização desse 
plebiscito. Triunfando o presidencialismo republicano, não conse
guimos, infelizmente, ainda, promover as mudanças que foram 
pregadas durante a campanha e, que de alguma forma, foram de
fendidas durante todo o processo político da campanha do plebi
scito. Isso, todavia, não me faz deixar de considerar que essas 
questões devam ser agora devidamente analisadas. 

Tenho sobre esse assunto conversado com o próprio Presi
dente eleito Fernando Henrique Cardoso, que não descura também 
da importância dessa reforma no campo políticO, mesmo porque 
todos nós temos c:onsdêncla., não Vámos consolidar uma democt'a
cia social, não vamos ter uma economia compeliliva. se não desa
tarmos os nós que ainda nos desafiam no campo institucional. 
Com isso_ quero dizer que, embora a transição esteja sendo longa, 
ainda não esgotami:)S-a agenda instib.lcional brasileira, pois há ain
da muito e muito o que fazer no campo polltico, no campo institu
cional e, certamente, será bastante necessária para esse desiderato 
a colaboração de V. Ex•. dos que tenham oferecido. quer na cáte
dra, quer no Senado FederaL uma semp"'(' ronsiderável fundamen
tação para a solução dos problemas p·,líti<"'!'q dn nns<>o Paí~- Muit1) 
obrigado. . _ _ 

, O Sr.Jarbas Passarinho- Pem1itc-me V. F.x• um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Com muito praz.er, Senador e 

ex-fvfinistro Jarbas Passarinho. 
O Sr. Jarbas Passarinho - Caro amigo, Senador Marco 

Macie~. impossível deixar de admirar a peça que constírui o dis
curso de despedida de V. Ex•. Diria que é a peça de -urii-t-.entista 
político, e não há razão para V. Ex• usar de modéstia neste mo
mento e não aceitar que seja, pois é a peça de um cientista político 
que JX>UCOS, aliás, neste País fazem ao mesmo tempo em que fa
zem política partidária. A velha frase que se admite ser de Winston 
ChuiCbill de que um político pensa na próxima eleição e o cientis
ta político ou estadista pem;a na próxiina geci.Ção é verdadeira e 
faz com que alguns cientistas políticos ou estadistas percam elei
çOOs e faz com que outros, que são apenas os políticos chamados 
pragmáticos, possam ganhá-las. Acho que as citações abundantes 
que V. Ex• fez. em nenhum momento, foram ínadequadas. O dis
curso de V. Ex• está pontilhado por citações admiráveis e elas nOO 
foram senão precisas no momento OJX'rtuno em que devêilain ser 
feitas, porque V. Ex• jamais incon'C1ia f!!), iJ<:'· dt• al!!'JIL" oradores 

que fazem citações baseados na freqüência com que vão ao dkic-
nário das citações e fazem seus discursos passarem por eh.<t. Tive-· 
mos juntos uma opo-rtunidade de r:::onvivência. Primeiramente, um 
pouco- à distância. Uma distância apenaS espacial, digamos, quan
do eu, Senador, e V. Ex•, brilhante Deputado, e, pouco depois. 
como foi lembrado, chegava à ~sidência daquela Casa. Sempre 
considerei V. Ex• dentre os formuladores que tem0s no Congrr·::;, · 
Nacional. Ç acho que a nossa passagem, quando juntos estfVOm~,s 
com o Uder Humberto Souto-na Câmara, _diante da responsabili· 
dade de conduzir uma )X)lítica ptesidencial, mostra coerência du 
nossa parte. Eu era membro do PDS e V. Ex• j~ era um dos Lide
res do PFL. E, comO salientou V. r:.x• ainda há pouco. a quest8o de 
aliança não significa fusão: fusão de partidos. fusão de "igl~''· ~"·• 
são de pensamentos. Como disse pitorescamente o no"tSO ' ·(· j .. :; , 
de Pernambuco, o Senador Ney Maranhão, 'misb.lre, mas n.:'i•.' (:t 'li 

funda". Parece que esse é um ditado pernambucano que eu t!."io CO· 

nhecia. Além do mais, discute-se exat$Dlente essa questão que V. 
Ex•. num dos apartes, citou: a diferença é grande entre a ideologia 
e a doutrina. Eu diria, se não fosse uma audácia. para complemen-
tar o pensamento de V. Ex•, que a ideologia se caracteriza sobreOl· 
do pelos dogmas, enquanto que a doutrina é um elenco de princí
pios que podem sofrer a mutação, como sofre a mutação o próprio 
mundo. Mas aí a diferença entre a ideologia e a utopia, da qual ai· 
guns boja não diria que se arrependem. mas, pelo merios, j.á ftze
ram a revisão dos seus pensamentos. Quando dirigú:nos juni.os essa 
política, para aproveitar o aparte do sempre notável Senador Jo
sapbat Marinho, nós juntos- V. Ex' há de se lembrar- imper:Iirrw<> 
que'as medidas provisórias fossem freqüentes. como 0 eJ!, i._, : 
pensamento do Governo do Presidente Colloc. Ao contrário, nós :is 
reduzimos ao mínimo possível e sempre submetemos o penS<t m•,m. 
to presidencial ao crivo da análise do Congresso brasileiro. E diria 
mais: saudar V. Ex• é fácil. Às vezes as pessoas podem fazer como 
ainda há poucó, que a leveza de seu pensamento - entendi, aliáS-, 
isso como um elogio- carncterizava-se também pela leveza de seu 
perfil, que é lógico. Isso, às vezes, Senador Marco Maciel, é uma 
armadilha. Lembro-me de quando era Ministro da Educação, fui 
saudado no Rio de Janeiro numa homenagem que era feita aos Mi
nistros. S_entava-se ao meu laOo o Secretário de Educação que era 
irmão do Ministro Júlio Barata, que me havia sucedido no Minis
tério do Trabalho. E o Deputado que me saudou, eleito novamente __ 
pelos católicos do Rio de Janeiro, fez um belo discurso sobw. pas. 
sarinhos: aqueles que voam a uma altura de cem, duzentos. bcz•l•-
tos metros. Enfim, ficjuei preocuptLdíssimo em ver a bele:r.a da cru 

_ dição. do conhecimento ornitológico com que me havia saudado. 
Mas, ao agradecer, fui irreverente. Disse que agradecia muito 
aquele discurso e as citações que_ havia feito, adequadas, naOJral
mente, ao meu sobrenome; agora, não sabia o que ele faria ao diri
gir-se ao Dr. Barata, que _estava a minha direita. E a saudação a V. 
Ex• é fácil porque é fácil seguir sua trajetória, desde o tempo de 
Deputado, quando V. Ex• já se distinguia de seus Pares, até os dias 
de hoje. Sei que o País terá nessa conjugação dC PSDB com PFL, 
o Presidente Fernando Henrique Cardoso com V. Ex•, no Govcr 
no·. uma combinação geradOra de grandes _expectativas. É pratica
mente impossível, Senador Marco Maciel. um homem como eu, 
que sempre defendeu certos princípios, fazer agora oposição, por
que o Governo se propõe a fazer exatamente aquilo que querii. 
mos: as emendas constitucionais, o emendão, a mudança do papel 
do Estado, a necessidade de reestudar os monopólios que dev_em 
permanecer e aqueles que podem ser flexibilizados. Então, seria 
dificil. se ficasse nesta Casa, opor·me ao Governo. O qtie antes 
combatiam em mim é hoje o elenco de um principio de Governo. 
De maneira que. V. Ex•, ao chegar à Vice-Presidência da Repúbli
ca, para nós é também uma tranqtilidade, como é a eleição do S<."· 
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nador Fernando Henrique Cardoso. Diria, para concluir. que a 
Vice-Presidência, na trajetória brilhante e fascinante de V. EX• na 
vida pública, para mim, Dão representa ainda o ápice, não é o pon
to apical da triijetória de V. Ex•. Assim espero que seja. Seja V. 
Ex• feliz. - -

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado. Nobre Sena
dor Jarbas Passarinho, quero, de modo ~:quito especial, agradecer 
as manifestações de V. Ex•, muito generosas, produto talvez da 
amizade que nos liga há muito tempo. Há muito sou admirador de 
V. Ex•, da sua awação no campo político e da sua ação administra
tiva. Deste reconhecimento ~ tive oportunidade de dar testemu
nhos em reiteradas oportunidades e manifestar o reconhecimento 
pela forma como V. Ex• desincumbiu das mais diferentes funções 
públicas nq_ País, quer no Legislativo, sobretudo como Senador e 
Presidente desta Çasa, quer no Executivo, onde se houve muito 
bem, quer como Prefeit~ da Capital do Pará. quer como Governa· 
dor, quer corilo Ministro de Estado em sucessivas oportunidades. 

-Por isto não JX>SSO deixar, neste instante, de lamentar, o fato de 
não ter V. Ex" presente aqui, porque certamente concorreria de for
ma extremamente destacada pata a implementação das refoiiilas 
que pretendemos realizar em nosso País. 

V. Ex" disse. c disse-o muito bem, que essas reformas. de 
alguma maneira, já se consti-tuíam preocilpaçOOs do seu universo 
intelectual e que já se cõriStifuíam, inclusive, objetos _de sua vida 
pública. E disso posso dar testemunho, pois estivemos juntos, em 
muitos episódios, lutando por objetivos que de alguma forma ago
ra vamos tentar materializar. 

Com relação à questão ideológica que feriu aqui, gostaria 
de dizer que V. Ex• acertou qUando quis situai a ídeologia no pla
no do dogma. do hermetismo que caracteriza as doutrinas fecha
das. Por iss:o que nós, ,que pertencemos ao Partido da Frente Libe
ral, sempre fa7.emos questão de dizer que não temos um conjunto 
fec:bado. Pelo contrário. Não dizemos nunca que temos "a propos
ta'~ fazemos questão de dizer, em nossas manifestações, que ternos 
uma proposta a ser debatida e aprimorada, inclusive em confronto 
com os nossos interlocutores. 

É da própria natureza do liberal, antes de ter uma doutrina, 
ter uma conduta de vida. Por isso, no liberalismo, mais do que em 
qualquer outra ftlosofia política, diria que precisamos-sempre com
binar a defesa dos nossos princípios com uma atitude existencial, 
porque o Uberal, por excelência, é alguém que está disposto sem
pre ao -confronto das idéias, à divergência, ao debate. Eu diria até 
qqe, se formos pesquisar bem a raiz da palavra Liberal, vamos veri
ficar que, ruites de ser uma filosofia, o liberalismo foi, sobretudo, 
um estilo de vida. 

Não é por outra razão que muitos oradores asSim o defini
ram. E por isso, de alguma forma, subscrevo integralmente as ob
servações que V_ Ex• faz a respeito do dogmatismo que às vezes 
caracteriza determinadas ideologias, querendo impor um modelo 
perfeito e acabado pani o murido cu para determinado país. 

Quero, ao fmal, dizer a V. Ex" que muito apreciei ouvir suas 
consideraçõeS sobre os temas nacionais dos nossos dias, temas es
ses que, oportunamente lembrados Por V. Ex•, certamente vão po
voar o universos das discussões que faremos a partir de 1° de ja
neiro do próximo ano. 

Quero agradecer a V. Ex" não somente por suas palavras, 
mas também pela contribuição que ofereceu ao debate, inclusive 
me honrando com o aparte ao discurso que acabo de proferir. 

Muito obrigado a V. Ex". 
O Sr. Lavoisier Maia- V. Ex~concede·me um aparte? 
O SR. MARCO l\IACIEL- Poís não, Senador Lavoisier 

Maia. 
O Sr. Lavoisier Maia - Ouvi atentamente o pronuncia-

mento de V. Ex". que foi uma verdadeira conferêncía, muito im
. portante para mim que estou assistindo a despedida de V. Ex"des
te Senado de República. Conheço V. Ex" há muito tempo, a sua 
longa vida pública de Deputado Estadual a Vice-Presidente da Re
públicã. Na verdade, uma uajetória que o caracteriza muito bem 
como homem p.íblico trabalhador, de valor, de competência. Esti
vemos juntos na SUDENE, preocupados com os problemas daque
le grande Estado dó Brasil- Pernambuco. Agora V. &• atinge um 
plano mais alto da vida nacional; a sua responsabilidade, Senador 
Marco :Maciel, aumentou muito. Homem do Nordeste, como V. 
Ex• o é também, fico nessa hora pensando em tudo o que V. Ex" 
defendia ontem como Governador do Estado de Pernambuco. Cer
tamente, com a sua visão larga das coisas do Brasil e conhecedor 
profundo dos problemas nordestinos, do grande desequilíbrio inM 
ter-regional e social existente, V. Ex" irá voltar-se para· o homem 
nordestino. Quero fa:zer-lhe um apelo e confiar, sobrettldo, na sua 
lucidez e no seu espírito de fazer justiça: é a hora e a vez de nós, 
nordestinos, teiiDos· um Vice-Presidente da República que é de 
todo o Brasil, mas que nasceu em Pernambuco, no Nordeste. Te
nho certeza de que V. Ex" irá lutar, ao lado do eminente Presidente 
eleito, Fernando Henrique Cardoso, pela Região Nordestina e pe
los pobres que nela vivem, pois, na vetdade, o Nordeste precisa 
muito da atenção do Poder Central. Eminente Vice-Presidente da 
Rep.íblica e CoOrdenador das ações -políticas do futuro Governo, 
aqui, neste momento, fica o meu apelo: que a justiça seja feita aos 
brasileiros, mas principalmente ao Nordeste, à região pobre desta 
imensa Pátria. Parabenizo V. Ex". desejando-lhe muitas felicidades 
na sua nova e in:ipOrtante missão de Vice-Presidente da República 
do Brasil. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Lavoisier 
Maia, quero dizer a V. Ex" que muito aprecio Um traço -da sUa for
mação: o seu telurismo. Já hoove quem dissesse que 11se alguém 
quer ser universal, pinte bem sua aldeia". 

Penso sempre que universalismo e telurismo são palavras 
que não se opõem, mas, antes, complementam-se. A pessoa pode 
ser telúrica e universal. Penso que a contrafação- do telurismo é o 
provincianismo, como a contraíação do universalismo é o cosmo
paUlismo. A pessóa pode ser telúrica e uriiVersal. Ser telúrico não 
-quer dizer ser provinciano, coriio também alguém que tem uma vi
são universal não deve ser um me.JO cosmopolita. 

Então, diria que V. Ex" tem essa visão de mundo e essa vi
são do Nordeste, como eu também a tenho. 

Aliás, uma vez, perguntaram a Carlos Drummond de An
drade- e quem registra isso é Francisco Iglesias: Por que você não 
volta a Itabira? Ele disse: porque nunca saí de lá. Com isso, Drum
mond queria dizer que tinha dentro dele uma alma telúrica; que ele 
estava preso à sua terra, à sua gente, ao seu povo. 

O fato de elC ter fixado residência no Rio, onde praticamen
te viveu toda a sua vida, e de seu Estado, de sua terra ter saído 
muito cedo, isso não fez nele apagar a lembrança cu, para usar a 
expressão de Joaquim Nabuco, "os longes dos tempos de criança". 

Por isso, diria a V. Ex" que essa preocupação que tem para 
com o Nordeste, para com o seu Estado também é preocupação 
minha. Isso habita o universo das minhas preocupações. 

Fique certo V. EX• de que temos a compreensão de que.- se 
qüéfuilioS-ter uma- nação"]usta, ela há de ser uma nação harmonica
mente desenvolvida, o que vale dizer que temos de enfrentar as 
disparidades econôm.icas e as desigualdades sociais que ainda marM 
caro o espaço brasileiro. 

Tenho certeza de que, para esse fim. vamos· contar também 
com a participação e, mais do que isso, com o entusiasmo de V. Ex". 

Agradeço o aparte de V. Ex •. Creia que tomei a devida nota 
das suas obsetvações. 
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O Sr. Jonas Pinheiro- V. Ex• me concede um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex'. nobre Senador 

Jonas Pinheiro. · -
O Sr. Jonas Pinheiro _:Nobre Senador Marco Maciel, no 

discurso que V. Ex• aqui proferiu e na aUla que nos deu, na parte 
fmal, entre os a~decimentos que fez aos Colegas de bancadr, aos 
Pares, aos funcionários, V. Ex• assinalou um agradecimento espe
cial ao povo pemambucano. Quero começàr o meu aparte exata
mente ressalvando esse agradecimento. Manifesto também minha 
gratidão ao Estado de Pernambuco como brasileiro por ter aquele 
Estado dado ao Brasil tão valoroso homem. .. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex'. 
. O Sr. Jonas Pinheiro .... que é um exemplo singular a ser 

seguido, Ul:!l exemplo de trabalho, ded.ic~g. responsabilidade, al
truísmo, grandeza e de. consciência cívica. V. Ex• veio do Nordes
te. E. por falar em Nordeste, falo de V. Ex• como um açude que. 
depois de cheio, sangra suas águas, denama-as, expande-as para as 
regiões mais vizinhas. Dessa mesma forma,. V. Ex• se fez conheci
do regionalmente no Nordeste depois de ter exercido vários cargos 
públicos. inclusive o de Governador do seu Estado; e se fez conhe
cer nas teuas vizinhas. em Estados como Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará, Afagoãs~-Sergipe, Babia, etc. E como se isso não 
bastasse, o povo pernambucano o remeteu aqui para o Planalto 
CeiLtiai. E daqui V. Ex• se fez conhecido, agora não mais regi'onal
mente, mas nacionalmente. V. Ex• é admirado, querido e estimado 
não só no Congresso Nacional mas também em vários_ outros lo
cais, como no Ministério da Educação e na Casa Civil. Por onde 
passou, V. Ex• marcou sua passagem pe_la competência, pela lisu
ra, pela lransparência e pela ética. Por tudO isso, o Brasil reconhew 
cido fez de V. Ex~ o Vice-Presidente da -República, dando-lhe 
maiores responsabilidades, subtraindo-o evidentemente aqui do 
Senado, onde V. Ex• fará muita falta Pela luCidez, pela sabedoria e 
pela experiência-que tem transmitido aoS-Colegas nas horas mais 
difíceis. naqueles momentos que reclamam maior sobriedade e 
mais tranqüilidade. Senador Marco Maciel, para conhecê-lo me
lhor e mais profundamente seria necessário- que cada um de nós 
participasse do Colégio de Uderes e das comissões técnicas. Nes
ses locais. V. Ex• se revela com muito mais intenSidade, demons
trando muito mais os conhecin+entos de qUe é pos-suidor, de que é 
dotado. Senador Marco Maciel, tive o privilégio de conviver com 
V. Ex• nesses quatro anos e aprendi a estimá-lo, a admirá-lo e a 
re..<;_peitá-lo. Não s6 eu, toda a Casa. o Congresso Nacional e oBra,
sil inteiro. De modo que, vê-lo chegar à Vice-Presidência da Repú
blica, nos dá a todos um grande contentamento. Sua falta no Senaw 
do espero seja suprida com a instalação de um gabinete onde V. 
Ex• JX>Ssa estar presente semanalmente ou quinzenalmente entre os 

. Pares, na coordenação política, de que muito vai necessitar o Pre
sidente t;leito Fernando Henrique Cardoso. V-. Ex• deixa essa lacu· 
na, mas haverá de supri-la com o grnnde papel que trá -desempe
nhar. Por tudo isso, Senador Marco Maciel, quero registrar, como 
Líder do PTB nesta caSa, minha satisfação de tê-lo tido como 
companheiro nesses quatro anos e de vê--lo como Vire-Presidente 
da República. Portanto, a V. Ex• penhoro o mtu -ãgrãdOCimento 
pelos grandes momentos que juntos convivemos, pelas grandes li
ções que de V. Ex• recebi e pelo companheirismo que- aqui juntos 
estabelecemos. 

O SR. MARCOMÁCIEL- Muito obrigado, Senador Jo
nas Pinheiro. Ao responder ao aparte de V. Ex•, quero dividir meu 
pronunciamento em duas ·etapas. Primeiro, queria recOrdar a nossa 
longa convivência, uma amizade que, inclusive, se iniciou ainda 
nos idos do início da década passada. Já V. Ex•, nordestino que 
enllgrou para o Amapá e desp::>ntou como liderança no então Ter
ritório e-hoje Unidade Federada brasileira. 

A partir dali mantivemos sempre um entendimento muito 
estreito e uma convivência Próxima. que se estreitou ainda mais 
com a eleição de V._ Ex~ pan(Õ Senado da República. E por isso 
quero dizer que as palavras de V. Ex•, extremamente generosas
não posso deixar de reconhecer, porque não me falta aulocrltica -, 
elas são, talvez. produto da generosidade de. sua condula,. que é um 
lraço muito claro, muito nítido do seu caráter. v: &•é uma pessoa 
- posso ~izer isso- muito companh~ira. muito solidária, uma pes
soa sempre muito larga nos gestos. E por isso· que recolho o aparte 
de V. Ex• com muita satisfação, mas já conbecerido que muitas daS 
manifestações de V. Ex• são resultado dessa caracteristica bem 
sua, quC é de ser um amigo desatado, integral. solidário, sobretudo 
nos momentos mais difíceis . 

A segunda Pãrte a que eu queria me reportar na últeivenção 
de '!_._Ex• di:t.respeito a sua oondição de Líder do PTB. V. Ex• foi 
um Líder atento. presente, e, de alguma forma, fez com que a pre
sença de sua hancada aqui se multiplicasse. V. Ex• não lidera uma 
bancada quantitativamente expressiva, mas, graças a sua éapacida
de de trabalho. a sua assiduidade. o PTB esteve presente em todas 
as grandes deliherações aqui no Senado, mormente nesses últimos 
quatro anos. . __ 

De mais a mais. devo dizer, também. que V. Ex• teve um 
papel muito importante na construção da coligação "União, Traba
llio e Progresso". O PTB trouxe a sua contribuição, uma contribui
ção valiosa. Essa contribuição foi importante na medida em que, 
quando iniciamos _a nossa jornada, ainda. eram _muito incertos os 
caminhos. -0 próprio candidato ã Presidência da República nãO 
dispunha se~ão de modestos 4 pontos percentuais nas pesquisas. 
Aquele era um instante de muita incerteza, em que, conseqüente
mente, não podíamos ver um horizonte eleitoral muito alentador. 
Mas o PTB não se recusou. V. Ex•, ao lado do Presidente da sua 
agremiação, o ilustre Senador José Eduardo Ãridrade Vie.ú:a, este
ve em todas as rcuniiies quando elas ainda cabiam numa pequena 
sala. Por isso, não posso deixar de reconhecer e dar este testemu
nhodo trabalho de V. Ex• e de sua bancada, e por que não dizer do 
PTB que representou um papel muito importante na formação da 
nossa aliança. 

Por isso. sou muito grato a V. Ex• pela colaboração que nos 
ofereceu ao longo de todo esse percurso, mas muito grato também, 
pela contribuição que o PTB ofereceu, assim como sou- grato à 
bancada do seu partido, aqui no Senado Federal, durante o ano 
eleitoral de 94. 

Mui to .obrigado. 
O Sr. Eduardo Suplicy- V. Ex•me permite um aparte'? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço o nobre Senador Eduar. 

do Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Marco Maciel, aprendi 

nestes 4 anos a ter com V. Ex• um diálogo respeitoso, construtivo 
e, _muitas veZes. embora divergindo. acredito que pude com V. Ex• 
aprender muito. Mas, nesta oportunidade, gostaria de procurar 
transnUtii-a V. EX• reflexões.a i-espeito de um tema sobre o qual 
reflexões a respeíto de um tema sobre o qual ainda não consegui 
persuadi-lo a ser inteiramente a favor. Ressalto que quando aqui 
propus fosse instituído no Brasil o Programa de Garantia de Renda 
Mínima, V. Ex•, como Líder do Governo Fernando Collor, agiu 
com a maior boa vontade e responsabilidade a ponto de convidar
me para expor o assunto perante todas as bancadas que apoiavam 
o Governo, dando·me oportunidade de diálogo com todos os Sena
dores, além dos havidos na Comissão de Assuntos :Econômicos e 
no Senado Federal. Falarei agora sobre um tema muito caro a V. 
Ex•, inseridO -no seu pronunciamento, que é o resgate da dívida so
cial, mas mais ainda, em relação ao Nordeste do Brasil e à situação 
de Pernambuco. Surgiram hoje duas matérias importantes na ím-
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;--:~::n'la. 1\ primeira di7 respeito 110 relatório da SUDtNE, que dc~
,il· !:i Jc dezembro ·di! 1959, d wido aos mecanismos adotados, 
r· ).;.sibJitou a implanta,&ão, nt1 Nmi.cste, de 1.706 empresas, o que 
~.: .• ~ti. 376.500 empregoS c aumc'ltou a renda per capita de pouco 
mais de 300 dólares, há 35 anos, para 1.173 dólares. Nesse período 
o Pffi nordestino cresceu em um ritmo superior ao da média brasi
leira. Entretanto, isso não contribuiu suficientemente- para que a 
pobreza absoluta e a miséria fossem extiipadas ou diminuídas con
forme se esperava naquela região, pois ela detér:ri-hO_}e 54% dos 
pobres do Pais; sua expectativa de vida é a mais baixa do País, 
58,8 anos, caindo para 40 anos nas áreas mais pobres, em contra
posição a uma expectativa de vida média no Sudeste da ordem de 
70,1 anos. S.egundo a cientista politica Iná Elias de Castro, do Ins
tiruto UniversitáriO i:ie Pesquisas do Rio de Janeiro, erii O Mito da 
Necessidade,. esse foi um crescililehto perverso que beneficiou 
apenas as elites regionais. A revista lstoÉ desta semana fala da ca
n:t:ll de Pernambuco, Estado que V. Ex .. represenia ·e dei q1]al. in
clusive, já Foi Governador. Além de Brasília, V. Ex .. também resi
de, pelo menos boa parte do tempo, em Recífe. Portanto, conhece 
essa cidade muito melhor do que eu. Diz a rep:>rtagem da lstoÉ 
que nada menos do que 300 mil pessoas dos mais de um milhão de 
habitantes de Recife vivem como indigentes e, muitas vezes, 
vêem~se obrigados a bagulliar, ou seja, concorrer pelos restos dos 
lixões ali na cidade. Diz um dos rapazes que ali procura sobrevi
vr.r. "Tem que ser rápido, se o urubu ou a rat~ bobear, eu é 
q .. .n! p~go eles". Ressalta ainda o relatório da SUDENE, prezado 
Senador Marco Maciel, que em trinta e cinco anos de existência a 
SUDENE aprovoo mais fmanCiamentos para a construção de bo
tt~i-; do que para ·projetos de agricJltura inigada. Foram U$35_3 mi· 
:Li'<:s parn 105 projetes de botéi.; e U$231 milhões para projetas 
d\· irrigação, o que merece, no m'nimo, uma reflexãO sobre se não 
•: (• caso·de olharmos com aten\ão sobre a natureza dos investi. 
mentes nas áreas como a da SUDENE e outras que, ri:mitas vezes, 
recebem oo são objetos de incen1ivos. Hoje, no Brasil, bã incenti
vos para a SUDENE, SUDAM, SVFRAMA, expÔrtação, bá inéen
tivos os mais diversos. Gostaria -de assinalar, Senador Marco Ma
~·i·.~l. '"fi.H~ nas últimas três ou quatro décadas o· BI-asil canali1..0u re
~·urs-:,s- muitas vezes recursos públicos·- por isenções fiscais, por 
renáncia fiscal, por crédito subsidiado, por inúiDeros nieCanismos, 
. as mãos daqueles que, mui .as vezes, por terem pauimônio, 
,Jt ~-~d?.m. em princípio, realizar ilvestimcntos para criar oportuni
d.:._\· de emprego para aquelas JX!Ssoa5 relativamente mais pobre~ 
ou ~.>tn condição de míserabilidade. O que convido V. Ex .. a comi
go refletir é se não é justamente o momento de o Brasil repensar a 
forma de estimular o crescimento, fazendo cOm que ele seja, de 
Fato, compatível com a mellioria da distnbuição da renda e com o 
ataque direto à miséria. Ainda ontem. Senador Marco Maciel, na 
entrevista coletiva à imprensa, o Presidente Bill Clinton. logo após 
o encontro com os presiden~ _das Américas, em Miami, respon
dendo à primeira pergunta, relativa à atenção que ele deveria dar 
~n." mais pol*es e à questão da distribuição da renda internamente 
nos Estados Unidos, referiu-se exata:mente ao mecanismo instituí
,lo uaquele país. desde 1975, o earned income tax credit, que é 
_;~.-;f:ttnente uma forma de Imposto de Renda negativo, que por ele 

' ú.Ulllentada, ou melhor, mais do que isso, foi praticamente do
t-··:;da Jc 1993 para 1994, com a aprovação de amOOs os partidos: 
,·.:,. republic .. mos, que não contestaram isso na última eleição, e os 
democrata~. Ali est~ um dos mecanismos que guarda relação com 
(} Program" dt~ Garantia_ de Renda Mínima, que tem outras formas 
em ootro,, pa.íse:,;. ~/~o é o momento de, neste diálogo, chegarmos 
a uma conclusão sobre isso. Felizmente, nos últimos dias, bá sinais 
muito f0rtcs de que o Executivo está fmalmente estudando de for
DJ~ "..onclusiva um meio de via-bilizar esse instrumento Já aprovado 

pelo Senado. Eu gost3.li~ de d~· franca,n;_ente a V. Ex•-que, tioS 
nossos diálogo~. continuarei envidando esforços para, inca.nsavel~ 
mente, procumr conquistar a mente de V. Ex .. , convencê-lo para 
l(ile !ambém, c agoút wmo Vice-Presidente da República, abrace· 
essa causa. V .l~x a já a estudou, já a considerou. mas não chegou a 
votar a favor dela. Eu gostaria de conscguír a transformar a postu~ 
ra. de V. Ex• quanto à abstenção. porque teve ainda dúvidas a res
peito, para adotar pnsição favorável. Quero agradecer aqui a·con
vivênria que tivemos junws. Como Vice~Presidente do Governo, 
presidido por Fernando Hem-ique Cardoso, pode V. Ex• aguardar. 
deste Senador uma postura de muita atenção, de vigilância, pois é 
o dever constitucional de um Senador em sendo de oposição ftsca
liz.ar os atos do ·Executivo. A postura será de quem vai estar sem
pre pt'OC'llrando propor idéias alternativas, projetes, avaliando, cri
ticamente. tudo que o Governo enviar, como tenho feito nesses 
quatro anos. Desejo a V. Ex• felicidades e que consiga fazer com 
que o Brasil melhore ao longo dos pr6x imos quatro anos. Meus 
cumprimentos a V. Ex• por sua eleição como Vice-Presidente da 
República -

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado. nobre Sena
dor Eduardo Suplicy. 

Em resposta ao seu aparte, em que j:>ese as nossas divergên
cias, éu gostaria de dizer que sempre tivemos uma convivência 
respeitosa, podemos dizer, até amiga. E faÇo questão de dizer que 
V. Ex•. se bem que veemente Ra defesa de suas idéias, sempre frr
me nas suas cOnvicções,' sempre esteve atento ao fato de que esta é 

# Casa do diálogo. E não posso deixar de dar este testemunho a 
respeito de V. Ex .. no momento em que deixo a Casa e V. Ex.•nela 
'1Jermanece. 

Devo também dizer que sempre tive presente - isso para 
miin é uma regra de conduta- que conviver não é concordar. Po
demos e devemos conviver bem sem que isso signifique necessa
riamente C'Dncordâncias. Ninguém pode desconhecer que, através 
aa. convivência, _poderemos chegar, como ocorreu· no passado, a 
entendimentos sobre algumas questões relevantes comoª- que V. 
Ex• suscita agora. relativa ao seu projeto de renda mínima. aprOva
do nesta Casa. que se encontra em apreciação na Câinara dos De
puiãdos. 

[)c mais a mais, tambéD;J q_uero dizer que aprendi coro Tan
•:rcdo Neves que não podemos negar patriotismo aos adversários. 
Há muitas pessoas que pensam que o adversário não é tão patriota 
quanto ele, não podemos ter tal visão. E vou mais além. 

Não acredito que a divergência poSS?- levar a considerar que 
o ""adversário ame o Brasil e _o seu povo menos do que nós. V. Ex•. 
ainda que tenhamos divergências em relação a alguns pontos, é 
uma pessoa que tem provisão elevada de patriotismo, de espírito 
público, o que nos aproxima de alguma Forma. E as divergências 
são quanto ao processo político e, mais uma vez, refJIO-me a Tan
credo Neves. Não podemos deixar de convocar pessoas para um 
debate neste nível. Tancredo, que, certa feita. disse que gostaria 
de seguir o perfil parlamentar do Paraná - seguindo o exemplo de 
Honório Henneto Carneiro Leão, Marquês do Paraná, que fez o 
gabinete da conciij.ação do Império- foi o exemplo da conciliação. 

Com relação ao Projeto de Renda Minima, que V. Ex•espe
cificamcnte suscita, eu 9iria que é um projeto que tem que ser ava
liado. V. Ex• deve estar acompanhando as notíciaS .. pelo noticiário, · 
além das outras informações de que dispõe, que esta é uma-tese 
que vem sendo analisada. Quem sabe, se cm conseqilência deste 
debate ela possa vir a ser acolhida no futuro. 

V. Ex• tamhém fez outras considerações sobre a questão 
nordestina. 

Quanto aos incentivos de um modo geral, regionais e seto
riaís;eu gostaria: de dizer que o momento é de repensarmos políti-
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cas regionais e setoriais de desenvolvimento. Reconheço que o 
País melhorou nos últimos 30 ou 40 anos. Todavia, observo que, 
se de um lado o seu PIB cresceu, de outro, as distâncias sociais au
mentaram. 

É necessário, portanto, que se repense o nosso projeto de 
desenvolvimento. É preciso, inclusive, se repensar a política in
dustrial brasileira. Considero que devemos estar abertos para que 
possamos .repensar todas estas questões. E fJZ questão de dizer isto 
aqui quando a SUDENE completou 35 anos de existência, reco
nhecendo, já que V. Ex .. se referiu ã SUDENE, que ela possui um. 
acervo· de realizações. E V. Ex• exibiu dados que mostram que a 
SUDENE foi "exitosa" em alguns aspectos, mas não posso deixar 
de reconhecer que ela fafu~ sobre os outros aspectos, sobrerudo 
na questão social que, aliás, é uma questão qUe remanesce--inSolú
vel em nosso País e está, de alguma forma, agravada pela recorrên
cia do fenômeno inflacionário. 

Agradar-me-ia muito um reexamc desta matériã. Da minha 
parte estou disposto a fazê-lo, desde que as circunstâP.cias assim se 
imponham,~porque penso que devemos buscar o melhor para o 
País e para as nossas regiões. 

Agradeço o apaJte de V. Ex • e espero. ainda que eventt.lal
mente 'em campos OIX>slos, que possamos continuar não. somente a 
conviver, mas sobretudo a dialogar, porque acredito que a ati vida~ 
de JX>lítica é uma atividade dial6gica, é uma atividade que pressu
põe sempre a discussão para que cheguemos à solução dos proble
mas que interessam ao nosso povo e às nossas instituições. · 

O Sr. Valmir Campelo - Permite-me V.&~ um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço com pmzer o Senador 

Valmir Campelo. 
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Marco Maciel, V. 

Ex .. mais uma vez nós dá uma aula aqui no Senado Feder.U. 
O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex'. 
O Sr. ValmirCa-mpclo --Esta aula é um misto de alegria e 

tristeza. Tristeza porque o Senado Federal perde essa figura exem~ 
piar. esse cidadão c.orreto, pai de fanúlia exemplar, homem sério, 
político dos mais autênticos qUe o nosso País se orgulha de ter. Por 
outro lado, sentimos alegria, porque sabemos que V. Ex• estará 
mais perto das grandes decisões nacion~s. e, juntamente, coni o 
Presidente da República poderá ver a Nação como um todo, pro
curando solucionar os problemas brasileiros. Na aula que hoje nos 
traz. V. Ex .. defende o liberalismo social, mas sabemos pelo seu 
perfil de homem público, pcl_o seu caráter, pela sua doutrina que 
V. Ex• já nele se espelha. Saiba, nobre Senador Marco Maciel. 
que o Senado Federal perderá um grande Senador. Em contraparti
da, o nosso País ganhará um grande V ice-Presidente que irá buscar 
as soluções para amenizar os problemas sociais do nosso povo. V. 
Ex .. deixará saudade nesta Casa. Muito obrigado pelos seus ensina
mentos~ Não apenas hoje fui seu aluno. Sempre me espelhei, cur
vando-me a sua sabedoria, a sua inteligência e ao seu caráter. 
Meus parabéns pela sua eleição para a Vice-Presidência da Repú
blica e muitas saudades V. Ex• deixará nesta Casa. 

O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado. nobre Sena
dor Valmir Campelo, políliCo que aprendi a respeitar e, mais do 
que isso, a admirar nesta Casa. 

Quero, de modo especial. referir-me à campanha que V. Ex• 
vem de realizar, quer no plano nacional, ao lado do Presidente 
eleito Fernando Henrique Cardoso. defendendo as mesmas idéias, 
através do seu partido. o PTB, quer no plano distrital, quando V. 
Ex .. , embora não tendo obtido um resultado favotável, fez uma 
campanha que o credenciou, de modo claro; não- sOI:íiente perante 
o .eleitorado brasiliense, que é um eleitorado extremamente politi
zado. vez que aqui é a Capilal da República, mas o credencioo 
também como p:>lítico de projeção nacional. 

O nobre Senador. um dos IXJlíticos mais jovens desta Repú
blica, ·que chegou muito cedo ao Senado Federal, tem certamente 
um largo caminho pela frente. Por isso. ouvir o seu depoimento é 
algo que me sensibiliza, me desvanece. Quero, por isso mesmo, 
agradec~r as suas palavras e retribui-las. 

Vejo em V. Ex•- como foi demonstrado em sua última 
campanha - um político que ao longo de sua vida pública, que es
pero seja longa. posto que V. Ex .. é um político jovem, como disse 
há IXJUCO, ainda vai ter funções muito relevantes não somente aqui 

-no Distrilo Federal, mas também no plano nacionaL Muito obriga
do a V. Ex•, Senador ValmirCampelo. 

O Sr. Jo,ão Calmon --Permita-me V. Ex .. um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Ouço o nobre Senador João 

Cahnon 
O Sr. João Calmon - Nobre Senador Marco Maciel, ao 

longo de várias décadas V. Ex• tem sido pam mim um modelo e 
uma fonte perene de inspiração na vida pública do nosso País. 
Tive o privilégio de conhecê-lo em Pernambuco, oode a sua car
reira sempre se destacou de maneim singular, graças aos rçlev8II.
tíSsimos sexviÇos ··que V~ Ex• prestou ao povo daquele Estado. 
Aqui no Congresso Nacional. onde amo há 32 anos, sempre vi em 
V. Ex .. uma fonte de inspiração e de estimulo para a minha luta 
modesta, obscura, mas perseverante, em favor da educaçio. Dese
jo aproveitar o momento em que V. Ex .. se despede do Senado Fe
deral para lembrar que, se não fosse o seu empenho Iealmente in
superável para agilizar a regulamentação da emencla de minha ini
ciativa. que vincula percentual mínimo da-iCcCíta de impostos fe~ 
derais, estaduais e municipais para tDa.nuienção e desenvolvimento 
do ensino, talvez o Brasil fosse perder muitos anos de aumento das 
verbas destinadas a essa meta, que deveria ser a prioridade máxi
ma da nossa Pátria. V. Ex .. se afasta, temporariamente, do Con
gresso Nacional, pois estou certo de que ainda voltará a brilhar 
nesta Casa. comO estou certo de que a V. Ex • estará resetVada. um 
dia, a própria Presidência da República, pol"que V. &• se creden
ciou como um dos mais notáveis homens públicos da história polí
tica do nosso País. Sinto-me muito orgulhoso, nobre Senador Mar
co Maciel. de ser SCll amigo e admirador. Lembro-me de que, 
quarido V. Ex• ingressou na Academia Pemamb.1cana. de I....etzas, 
tive o privilégio de comparecer a essa solenidade e fiquei admira
do com a verdadeira multidão que se dirigiu ã Academia Perna.m
bucana de Letras para aplaudir V Ex• e dar a V. Ex .. uma demons
lração concreta do seu extraordinário prestígio naquela maravi
lhosa terra.·Desejo a V. Ex ... como próximo Vice-Presidente da 
República, o mesmo_ êxito que tem marcado toda a sua vida pú
blica. O meu agradecimento também tem um outro motivo: é que 
sempre recebi de V. Ex .. uma palavra de estímulo, que me aj.Idou 
tremendamente em momentos ~m que os golpCs contra a educação 
eram tão rudes, tão violentos, que se eu não encontrasse o amparo 
e o estímulo de personalidades como V. Ex .. , provavelmente eu 
poderia ser ameaçado de um desânimo. Mas as suas palavtas, o 
seu exemplo, a sua inspiração, sempre me permitiram manter a mi~
nba combatividade num-grau razoavelmente satisfalório. Muito 
obrigado a V. Ex•. 

O SR. MARCO-MACIEL- Nobre Senador João Calmon, 
eu não estaria exagerando se dissesse que sempre tive em V. Ex• 
um referencial na minha vida pública, porque V. Ex.• associa duas 
qualidades, que para mim são importantes, para quem vai se dedi
car à ação política. Em primeiro lugar, a nobreza dos ideais que 
caracteriza a luta de V. Ex_•. De outra parte, a sua determin.a.ção, a 
sua perseverança. Para que as idéias se convertam em realidade é 
furidamental que o cidadão seja perseverante,lute }X)I' aquilo que 
acredita. E V. Ex .. , para mim, sempre passou essa idéia, mesmo 
quando ainda aqui não me encontrava- estava na Câmara, na As-
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sembléia Legislativa ou no governo de Pernambuco, em uma des
sas funções políticas-, já O admirava por cõ:Dta disso. Em segundo 
lugar, porque V. Exa alxaçou uma causa de importância essencial 
para o País. Eu diria que é uma questão política por excelência a 
causa da educação. Aliás. aprendi com Benjamim Franklin que 
''investir em educação é sempre a política que dá melliores juros". 
Eu diria que para o Brasil a questão da educação continua. __ se_ndo 
uma questão essencial. Primeiro sob o ponto de vista político. 

Não podemos pensar em democracia se não tivermos uma 
sociedade que participe. Não podemos ter uma sociedade de ex
cluidos. Dar o voto ao analfabeto é importante. -mas não Jhe asse
gura o direiro à cidadania. o cidadão só participa iiltegf.ilmente da 
vida social quando ~m acesso àquilo a que os pedagogos chamam 
-e V. Ex• conhece muito bem- acesso à cultura letrada. Daí por 
que para mim isso é básico. _ __ . _ _ 

Em segundo lugar, porque não podemos pensar em desen
volvimento sem investimenlOs em educação, sobretudo quando sa
bemos que este fmal de século e começo do novo milênio é marca
do por uma grande revolução científica e tecnológica. E essa rcvo- _ 
lução pressupõe investimentos maciças- em educação, iitformação 
desde o ensino básico até o quarto nível, até a pós-graduação. 

A luta de V. Ex a é uma luta a que todos nós não podemos 
ficar indiferentes. Daí pOr que eu não podia deixar de colaborar, de 
ajudá-lo, como um bom cireneu, na luta que V.Exa empreende 
pelo País, V. Ex• que para mim é o giande apóstolo da educação 
brasileira- digo isso sem estar sendo hiperbólico na minha lingua
gem, porque a própria UNESCO conferiu-lhe recentement~_ o títu
lo de "Embaixador da Educação". 

E mais, quando buscamos regulamentar a chamada Emenda 
Calmon- na época eu ·era_ M_i.r;Ustro da Educação-. fiz questão'de 
dizer que~ éu achava, como agora repito, que era a Lei Áurea da 
educação brasileira. Somente com recursos. com meios, é que na
turalmente podemos- começar a reverter o triste quadro da edu_ca
ção no nosso Pais. 

Daí porque eu disse, no início das minh.:ts considerações. 
que considerava a questão da educação uma questão nuclear para 
o País e, portanto, uma questão política. A educação tem que ser 
tratada como uma questão essencial, uma questão política. Por 
isso, pela sua signifiéáÇão para ·a formação nac-ional, para o nosso 
desenvolvimento, para a consolidação democrática, não me con
formo em ver a educação às vezes sendo tratada na 25•. 261 página 
dos jornais. quandO os eventos da educação merecem algum destaque. 

Daí por que, quando Minislro da Educação, pude contribuir 
para regulamentar a Emenda Calmon e, de alguma forma, busquei 
fazer algumas reflexões, como meio de engajar politicamente a so
ciedade nesse grande debate. Sempre en!endo que a educação terá 
tanto melhor tratamento quanto maior for a pressão da sociedade. 

trônica e da informática, ainda assim a atividade edu_cacional gera 
empregos, que, por sua vez. ajudam a qualificar a própria sociedade. 

Eu diria a V. Ex a que ouvi com muita atenção o aparte de V. 
Ex a. e quero dizer que precis.amos chegar a resolver essa questão. 
Albert Camus, no seu último livro, que saiu postumamente, acho 
que intitulado O Primeiro Homem, uma autobiografia que foi, de 
alguma forma, bem recebida pela imprensa, pela critica literária, 
disse, referindo-se à questão educacional, tJ.UC ela era a causa da 
miséria do cidadão, e que para se chegar a essa fottaleza da misé~ 
ri_a só havia uma ponte, 4ue· era a educa~·ão, e que a miséria era 
uma fortaleza para a qual. conseqüentemente. essas pontes nunca 
apareciam. 

Então, continuo in.-;istíndo nessas nunhas ç_onviq,·ões. E V. 
Ex a, certamente, deverá ter obscrva<.ln que no meu discurso, embo
ra se tr.ltasse dC um dist"Urso de <.lcspcJiJa Ja Casa, fi:t. questão de 
mencionar a questão educacional hr.asileim. E mais. mencionar 
também quanto é importante mvest il!no<; no.~ fomla,·ào do capital 
intelectual. porque esle é, na!umlmenk. O qut• mnve a sot·icdadc c 
fa~u_m povo mais feliz c mais justo. 

Muito obrigado a V. Ex~. 
O Sr. Mcira Filho- V. Ex~ nw pcnui:l· um 'li'·J.rtc? · 
O SR. MARCO MACIEL Om·n V. ~.;,_•, nobn.: Senador 

Meira Filho. 
O Sr. Meira Filho- Il)..lsU-c t: .:ai\> Senador Man'1) Maciel, 

começo este meu breve aparte ct.ml uma sétia prc~x:upaç.ão; é que 
eu havia marcado uma audiên' ia l'Om o recém-eleito Vlce-Prcsi
dente da República às 18 horas c 30 minutt)s. 

o SR. MARC<:f-MACJF.L-- (:verdade. e já me angustio 
ccr.n esse fato. 

O Sr. Mcira Filho - E a h(,m já c~t.:í adiant.u.la. A~1·edito 
que V. Ex• vai saber me perdoar. 

O SR. MARCO MA C mi. - ~~m.at..lw Meira Filho. V. Ex a 

coloca muito lx:m a questàll. 
O Sr. Meira Filho- Senador. ;,_uuiw ~•11Ws Jc.: d1c~ar a esta 

Casa, .como profissional <.ia c-Omumcaç.ã". cu já admirava c acom- _ 
pru:.hava a sua atuação política nu l'C!l<JJ.i. • .o llU\..lOnal. L preciso que 
se diga aqui que, aliada à sua fmura fisic.a. exi~LC uma ç-xuhcr.ante 
finura de tratos. Nunca vi de V. I.::x~ uma po.~wm dcsatcncio.sa com 
nínguém, nunca ouvi de V. Ex" t:tnm pJlavra áspt!ra ou grosseira 
com alguém. Pelo contrário, sempre vçjn a dls.ponib:Iidadc de V. 
Ex .. , a toda prova nesta Casa. É prct'i:m 4_ue V. Ex" saiba tjUe to<.los 
desta Casa, do mais modesto Sl'rvídor af"• Presidente do Senado, 
têJ;U uma profulida admiração por V. E>. a. V. Ex a. pelos seus méri
tos, que não são poucos, é reconhecidamente um político que sem
pre eSteve em evidência. Jsso é práti,;a política'J Isso é inteligên
cia? Acho que isso é nato na pessoa. V. Ex~ nasceu para esse mis~ 
t~r politico, que exerce com muíta competência. Sua história polí~ 
tica é, sem dúvida, brilhante. Em todos os cargos que ocupou V. 
Exa se houve com muita capacidade. trabalho e competência. O 
Brasil inteiro o admira, essa esttc!a tjUe tanto brilhoo aqui, oa área 
do Congresso Nacional, lá no seu Estado e junto à sua família, ce~
tamente brilhará na ViCC-Presidência..da República. E quero contar 
um fato aqui, porque nem todo o povo sabe o que acontece nesta 
Casa. Lembro-me que, certa feita. vínhamos e~ercchdo um traba
lho estafante juntos, e, entrando noite adentro, já com quase 20 
dias nessa batida, quando V. Ex". numa reunião do PfL. bateu na 
cabeça e disse: (!Minha Nossa Senhora, faz 20 dias que não vou a 
casa! Eu preciso ver o meu povo!" Essa é a imagem do Senador 
V ice-Presidente da República. Felicidades. 

Kennedy, certa feita, disse que governar era administrar 
pressêies. Ora, se a sociedade entender que a eduCação é- funda
mental e exigir do Governo posOJ.ras nessa direção, certamente a_ 

educação vai ter o lugar que merece; e o País começará a se trnns
fonnar, porque uma caracteristica da' educação é que os resultado~ 
dos investimentos começam no momento em que são aplicados. E 
lógico que muitos efeitos se protraem no tempõ,-efeitos mais tan
gíveis, mais palpáveis, mas ninguém r-ode deixar de reconhecer 
que o investimento na educaçãO é aquele que já começa a produzir 
resultados no momenlO em que o recul'SC' é aplicado. E, mais do 
que isso, na hora em que se fala ew geração de empregos, que é 
uma das prioridades do Senador Fernando Henrique Cardoso, nin
guém pode deixar de reconhecer que o investimento ila educação 
significa gerar iinediatamente empregos, poitJ.ue a atividade educa
cional não prescinde de recursos humanos. Ainda que se possa 
automatizá-la, ainda que se possam usar os recursos da microele-

O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado, Senador 
Meira Filho, pelas referências de V. Ex a. pela palavra tão amiga e 

_larga a respeito da minha atuação política e, de modo especial, a 
respeito da minha pessoa. Quero dí:t.er que foi muito construtivo 
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para mim ter oportunidade de conviver com V. Ex•. Nós, que so
mos de Estados vizinhos, eu, pernambucano, e V. Ex•, paraibano
eu tenho ascendentes paraibanos -, ~roximamo-nos somente 
aqui. Não apenas V. Ex• me conhecia, mas já o conhecia também. 
porque, embora não exercendo cargos públicos, V. Ex• já Unha 
uma ação que eu chamaria política, porque V. Ex• fazia coõiünica
ção social, que, de alguma forma. é uma atividade pública, senão 
uma atividade támbém política- isso até ajuda a explicar a presen
ça de V. Ex• nesta Casa. 

De mais a maiS, gostanà' de diier a V. Ex• que todo esse 
diálogo que ao longo do mandalO tive com V. Ex• me fez diviSar 
na sua pessoa alguém que tem um acendrado espírito público, e 
algo_ que naturalmente me surpreendeu na sua conduta aqui nesta 
Casa, s_empre buscando deCidir, vendo, em primeiro lugar, como 
diria Rio 'Branco, o interesse nacional. Rio Branco dizia sempre 
aos diplomatas, quando seguiam para o exterior: "Onde estiver, o 
Brasil em primeiro lugar". V. Ex• parece, nesse aspecto, um segui
dor de Rio Branco: onde V. Ex• está. nas votações das matéria.•:;, 
sempre notava a sua procx:upação em ver o Brasil em primeiro lugar. 

Por isso; quero-cumprimentá-lo e dizer que, embora deixan
do o Senado, cert.air ·nte nós não nos afastaremos. Agradeço mais 
uma vez as palav!'al. .empre gentis e amáveis de V. Ex•. 

Ouço com pruer agora o nobre Sen:.1<ior Francisco Rollem
berg para, depois, ouvir o Senador César Dias e, em seguida. o Se
nadorJoãoRocha. 

O Sr. Francisco RoUemberg - Eminente Senador Marco 
Maciel, se nada dissesse, talvez o meu silêncio reverencíal a V. 
Ex• fosse mais -profundo do que as Palavras que pi-etendo proferir 
neste instante. Mas não poderia me calar. meu caro amigo, compa
nheiro, Senador Marco Maciel, no momento em que V. Ex• sedes
pede desta Casa, porque começamos juntos. Essa caminhada foi 
construfda no Congresso Nacional há 24 anos. Naquela ocasião, 
impressionava-me aquele jovem magro, alegre, companheiro, que, 
de uma maneinl. muito rápida, aprendera a conhecer os seus col~
gas, já os cumprimentava pelo nome, procurava-os e tentava, de 
uma certa forma. ser o-companheiro daqueles que vinham de re
giões tão distantes, uma pessoa capaz de servir-lhes, de oferecer
lhes o ombro, a palavra, um apoio a qua~quer momentq, __ a qualquer 
instante, quando estávamos na outra Casa, a Casa de povo, que é a 
Câmara dos Deputados. Recordo-me bem que, desde aquela oca
sião, comecei a observá-lo, e senti em V. Exa essa grand~ vocação 
política que começara a se revelar. Certa feita, numa interpelação 
dos seus pronunciamentos. eu lembrava que o Senador Marco Ma
ciel, Preocupado _com a educação. pegava um ônibus no fim datar
de, saía de Recife- não que aquilo fosse alguma coisa que lhe pro
piciasse um pouco mais no seu salário - para falar aos jovens; ir a 
uma faculdade no interior, falar de Direito COnstifucional, falar de 
problemas sociais, alertar os jovens do interior de Pernambuco 
para um mundo que existia além das suas próprias fronteiras. Mar
co Maêiel chega àquela Casa e, pela sua inteligência. pela sua: apti
dão política, de pronto, foi cooptado pelas grandes lideranças. Sei 
muito bem do afeto, do cuidado, da dedicaÇão -e da confiança, 
principalmente, que lhe devotou Petrônio Portella. Sei do cuidado 
e dQ carinho que aquele eminente homem público tinhá por V. 
Ex•. E tenho a cCrteza de qu~ ele esperav~ e acreditava que V. Ex• 
seria, um dia, o seu substituto. Petrônic foi cedo, mas V. Ex• conti· 
nuou aqui lutando. V. Ex_• foi Presidente daquCJa Casa, um gralid{; 
Presidente. V. Ex• foi Governador do seu Estado. um grande Go
vernador. V. Ex• foi duas vezes Ministro de Estado, grande lv1i.n.is
tro de Estado. V. Ex• foi Senildordtlas vei.es, pelo reconhecimento 
qo povo da sua terra. E, agora, V. Ex• nos deixa. Aliás, V. Ex8 não 
nos deixa, apenas vai trabalhar num âmbito maior e mais extenso, 
de uma amplitude mais densa, vai ser o Vice.Presidente da Repú. 

blica que tem voz. e, porque tem vo.., tef'l vez~· e, porque tem vez, 
pronuncia um discurso como o que V. Ex• i.raz nesta tarde. E-por
que tem voz. tem ve_z. tem eXPeriência e tem saber, V. Ex•, respon
dendo a um aparte do eminente Senador João Calmon, dizía: 
"Educação -é uma questão politica. !:!iomente a educação é capaz de 
quebrar os grilhões da pobreza. Só ela pode dar ao hemem uma as
censão social. Só ela pode fazer H grande7..a das nações." V. Ex• 
lembra~a no seu discurso que, atualmente, para que uma nação 
seja grande n~o precisa zm:.:., Je tantas máquinas, precisa de cére
bros e _é isso que precis~os fazer. V. Ex• eoloçou muito bem e es· 
pero que como Vice-Prosidente, cem voz e com vez, volte--se para 
o problema da educação, como o f( z em relação aos grandes- temas 
sociais do seu te!!!JX'. quando dec diu fundar um partido.,. quando 
criou uma doutrina modema, atualizada e um liberalismo cm que 
acredita. V. Ex•, por todas essas qualidades. vai exercer a Vice
Presidência com muita proficiênck e aqueles que o conhe.:-cm de 
longa data acreditam em V. Ex•. É por isso, S:-. Senador, que iní
ciei meu -disCurso di7.endo que talv~z fosse melhor o meu silêncio . 
reverencial. Reverencial a uma pesso& em que:m acredito, a uma 
pessoa que nós brasileiros estimamos, uma pessoa a quem nós bra
sileiros· entregamos e devotamos a nossa fé, no sentido de que, 
representando o nosso povo e a nossa gente, ao lado do nosso Pre
sidente Felnando HCnrique Cardoso. venha a alavancar o desen
volvimento brasiteiro. V. Ex• vai ser a ponte, o elo, a ligação entre 
o Governo e o póvo·, entre o Governo e o Congresso Nacional. V. 

-Ex• vai ser o Vice-Preside;nte que tem v.oz, o Vice-Presidente que 
tem vez. porque tem voz e teni vez. V. Ex• vai compartilhar deste 
Governo e é essa a esperança daqueles que são seus amigos e que 
o elegerani, Mue acrediiararn em sua capacidade, como Fernan
do Henrique Cardoso. que o recebeu de braços abertos como seu 
companheiro, não para que V. Ex.• ficasse na Sombra, mas para que 
V. Ex• compartilhasse com ele c poder no Brasil Vá. Senador 
Marc-o. Maciel. <.·ompartilhe do poder e seja o Vice-Presidente que 
todos esperamos! O meu abraço amigo. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador Francisco 
Rollemberg, q_uvi _o aparte de V. Ex• e pude rememorar a minha 
chegada ao Congresso Nacional, a nossa chega~. pois chegamos 
juntos, wmo V. Ex•, com propriedade, recordou~ inicialmente, na 
Câmara dos Deputados e, depois, no Senado da RepU b!ica. Duran
te todo esse percurso - mais de vinte anos, pois começamos essa 
trajetória nos idos de 1971 -. tivemos sempre uma convivência 
muito pr6xima e, na maior parte do tempo, inclusive na mesma 
agremiaçãq política. 

Não apenas nos tomamos amigos, como também éramos 
correligionários. E, por isso. não posso deixar de dizer a V. Ex• o 
quanto me emociona ouvir o seu depoimento, que não deixa tam
bém de estar tocado pela amizade. Mas não posso deixar de incor
porá-lo à minha manifestação por conter um pouco - perdoe-me 
dizer- da minha biografia. 

V. Ex• recordou nossos tempos de luta na Câmara dos De
putados, a convivência c~ Líderes como Filinto Müller e Petrô
nio Portella, ambos desaparecidos, que deram notáveis conl!_ibui~ 
ções ao PaíS-. Depois V. Ex• recordei! -atiVJdades que conjuntamen
te exercemos além da área parlamentar, porque diria que a ati vida· 
de intelectual, a de magistério é também uma atividade pública, 
senão politica: 

- APrendi com Afrânio Peixoto que quando alguém quer co
nhecer um 3SSUnto deve começar a ensiná-lo. A melhor forma de 
aprofundar-se num assunto é começar a ensiná-lo, porque a aula 
exige além da prévia preparação, o bombardeio permanente dos 
~studantes. Então, a pessoa tem que ir para ela muito preparada. E 
ele dizia: "Quando quero conhecer um assunto, ponho-me a ensi
ná-lo." E foi o que, de ajguma forma, fizemoS V. Ex' e eu. 
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Sem contar qu~ V. Ex" também teve sempre a preocupação 
em fazer com que a atividade política fosse alicerçada numa prévia 
reflexão. Digo sempre que política é uma atividade que pressupõe 
que a ação seja ·precedida de uma renexão. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Peço licença 
para inteiTômper V. Ex• a fim de prorrogar a presente sessão por 
meia hora. 

Continua com a palavra o Senador Marco Maciel. 
O SR. MARCO MACIEL- Muito obrigado a V. Ex'. 
Então, Senador Francisco Roliemberg. quero dar este teste-

munho, porque V. Ex• é um político que sempre agiu assim: nunca 
teve ações precipitadas, inconseqüentes; pelo contrário, repousan
do suas atividades sempre num lastro intelectua~ numa prévia re
flexão sObre o melbôr caminho a percorrer. 

E por i$SO \'. Ex• não poderia- perdoe-me dizer isso- dei
xar de me oferecer este aparte. V. Ex• falou que pensou. em certos 
momentos, em ficar rio silêncio, mas certamente sua palavra trou
xe-me uma proVísão de sol e de convicção interioi-pãra que possa 
continuar minha vida pública e para que possa prestar ao País 
meus melhores serviços. 

Agradeço a V. Ex • o aparte com que me honrcu. 
O Sr. CéSar Dias-Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Césa[" Dias - Nobre Senador Marco Maciel, o belo 

discurso de V. Ex• nesta tarde çertamente preencheu com muito 
orgulho os Senadores que conviv-eram cõm V. Ex_• aO longo do seu 
u-aballio no Senado Federal. Gostaria de aD:alisar o discurso de V. 
Ex• sob dois aspectos: o d_ogmátioo e o pntgm.áticó-. O aSpect.O 
dogmático abrange o seu discurso quando se refere ao liberalismo 
social. Fiz uma análise, uma intróspecção e observei que V. Ex• 
vai conviver com um socialdemocrata, o Senador Fernando Henri
que Cardoso, eleito Presidente da República. Ambos estão preocu
pados com o social. No discurso d~sta tarde, V. Ex• transcendeu a 
preocupação com os excluídos. com o nosso povo, que está ãs 
raias da miséria, e disse que a única maneira de fortãlecer a demo
cracia é trazer os excluídos para dentro da democracia, ou seja, re
partir as riquezas com o nosso povo. Preocupo-me muito com o li
beralismo p1ro. Pode ser um caminho perigoso e excludente, mas 
o liberalismo social qu'e V. Ex·· prega pode até ser um ponto con
vergente junto com a socialdemocrã.cia. ~osso partido, o PMDB, 
é, na sua maioria,- socialdemocrata, mas ós ventos liberalizantes 
que V. Ex• apregoa podem talvez não resolver o problema do povo 
brasileiro; no entanto. o liberalismo com o _socialismo, com a so
cialdemocracia, em que- V ;Ex• vai trabalhar numa interdependên
cia com o próprio Presidente da República, acredito que poderá 
dar certo. porque iremos experimentai no próximO ári.o mudanças 
gcrenciais no ilossó "País, com as reformas quê precisam ser feitas. 
Nós Senadores desejaiitos-a V. Ex·--SucesOO-iia Vice-Presidência da 
Repúblic_a. Thomas Jefferson dizia que o segredo de uma adminis
tração é a hoo.,estidade: e V. Ex• sempre representou a honestidade, 
sempre foi um político sério, traballiador. E é isso que esperamos. 
Esperamos o aspecto pragmático de' V. Ex•- o qabalbo. Todos 
nós sabemos que V. Ex• é ínCansável na luta do dia-a-dia em prol 
do povo brasileiro. e principalmente do seu Estado de Pernambu
co. O meu aparte termina. nobre Senador, pedindo a Deus que ilu
mine o seu trabalho e as suas ações como futUro Vice-Presidente 
da República. Muito obrigado. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador César Dias. 
ao tempo em que agradeço o aparte de V. Ex•. partilho também 
das suas preocupações com relação à questão social. V, Ex•. certa
mente por ser médico, convive mais diretamente com o drama, 
com a dor, e sobretudo por ser também um médico que se deslo-

coo para o tenitório que somente agora se converteu num Estado; 
conseqüentemente foi servir numa região carente, onde as questõ
es sociais são talvez mais agudas e por isso V. Ex• pôde conviver 
de forma mais intensa; de fonriã maTs aireta com a dor alheia. Por 
tildo isso pode aquilatar quão importante é resolver definitivamen
te a questão social brasileira. E mais: resolvê-la de forma conse
qüente, não de forma populística ou meramente assistencialista, 
mas resolvê~la de forma conseqüente através de uma proposta de 
desenvolvimento que faça jus a esse nome. que permita -a toda a 
sociedade brasileira participar dos frutos do progresso económico. 

Por outro lado, V. EX•, nas suas reflexões, que foram ex
pressas no seu aparte, mencionou a !>"lia expectativa positiva com 
relação ao fubJro governo, lembrando que tanto o Senador Fernan
do Henrique Cardoso quanto eu. embora de partidos diferentes, te
mos também a preocupação com a questão scH,:ial. inclusive, V. 
Ex• mencionou-- faço questão de frisar~ que o meu liberalismo é 
um liberalismo social, como, aliás. é o liberalismo que o PI-L. vem 
defendendo, em que pesem distorções ali c acolá l~ até mesmo em 
que pese que isso nem sempre esteja Sendo adequadamente 
apreendido e assimilado pela sociedade bmsileira. 

V. Ex• pode estar certo de que estaremos h'ldos juntos. quer 
no campo das idéias que busco. assegurando an País o resgate da 
dívida social, quer, de modo mais ec;rx-.c-ífin). huscando para o Pais 
um caminho que seja conseqüente a um projeto sociaJdemocrático 
ou social liberal. Buscaremos estar aten1os. em primeiro lugar. à 
questão do desenvolvimento integrd.t. vendo o desenvolvimento 
não como sinõnimo de crescimento económico, mas, sobretudo, 

-COttto realização integral de todo o homem na soc-iedade que esta
mos construindo. 

Muito obrigado a V. Ex•. 
O Sr.João Rocha- Permite-me V. Ex•um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL - Concedo o aparte a V. Ex' 

com prazer. Posteriormente, ouvirei, com satisfação, o Senador_ 
Jacques Silva, também da representação de Goiás. 

O S[". João Rocha - Senador Marco Maciel, bá quaEru 
anos, decidi participar da vida pública, lançando ·me candidato ao 
Senado da República. Não pertencia a nenhum partido político, 
mas recebi o -convite de três importantes agremiações políticas 
para me candidatar ao SCnado Federal. Acompanhando o trabalho 
de V. Ex• nesta Casa e o programa do Par! ido da frente Liberai, 
onde já mantinha grandes amigos, nãn tive dúvida alguma de que 
o partido que se enquadrava no meu pensamento, na minha manei
ra _?e ser e viver e no meu comportamento era aquele que tem em 
V. Ex• um grande exemplo, um grande modelo para todos nós, 
seus liderados. Como bem disse aqui, com toda tranqüilidade, o 
Senador Josaphat Marinho, este Partido é realmente liberal; é um 
partido que discute idéias. pensamentos, comportamentos. Nesses 
quatro anos, orgulhamo-nos de termos sido lide-rados por V. Ex•, 
que deu :realmente liberdade de opinião, de pensamento e discus
são, porque a nossa preocupação maior é com aquilo que seja me
lhor para o nosso País. Quando vejo V. Ex~. que bnje se despede 
desta Casa, recebendo com tranqüilidade e serenldadc hxlas essas 
homenagens, sinto-me bem, sinto-me trariqüilo <'m participar deste 
Partido, possuidor de uma grande história da qual V. Ex a faz parte 
com muita importância. Hoje, eleito Více-Presidcntc da República, 
seus artigos que tão bem escreve e publi(.~a na nossa imprensa na
cional constituem uma prova transparente do que pensa V. Ex•, 
com muita beleza, clarividência, competênc-ia e seriedade, condu
zindo-se tão bem na discussão dos problemas maiores de nosso 
País. E boje, coincidentemente, observando a última página dare
vista Veja, deparo-me com o nosso Embaixador Itinerante, Jorge 
Amado, fazendo considerações importantíssiJ'"Ias que comungam 
com o pensamento de ~ .. Ex• quando aponta, com muita proprie-
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dade no seu título Mais que o Real, que as grandes cabeças, as O Sr. Jacques Silva- PemUte-rue V. Ex• um aparte? 
grandes inteligências realmente pensam profundo. E Jorge Amado O SR. ~RCO MACIEL- Ouço agora, c m satisfação, o 
aqui. se me permite V. Ex•, cita: -- Dobre Senador Jacques Silva, que é também um h· mem da mesma 

(.-) Deve de imediato enfrentar e debelar a infla
ção. deve garantir a continuidade' do Plano Real. Mas, 
desse governo que se inicia num clima de tanta confian· 
ça e otimismo, eXige-se muito mais do que o fun da in· 
fiação e a afnmação do Plano Real. Ex.ige·se-que sejam -
"dados os passos para a modificação da sociedade brasi· 
leira, tão cruel e tão injusta, para transformá·la numa so
Ciedade liberta das desigualdade, dos preconceitos, das 
deformações de classe e casta, uma sociedade solidária e 
justa em que haja trabalho, escola e pão para todos os 
btasileiros. "" 

Vejo que V. EX• se preocupa realmente com as desigualda· 
des no nosso País e que V. Ex• comunga com os mesmos ideais do 
nosso futuro Presidente, Senador Fernando Henrique Cardoso. E 
me sinto !!!D<Jtlilo e seguro de que baverá essa identidade de pen· 
sam.entos. no sentido de OOscar solução para os noSsOs problemas 
macroeconôm.icos. V. Ex• lembrou bem o nosso respeitado Sena· 
dor Jaiio Calmon, nesse contexto de acabar com as desigualdades 
sociais. com a -miséria-em nosso Pilís, ao dizer qUe a iducaçiO é o 
insb:umento número um para essa grandé arrancada, pára essa 
gmnde alavancagem. Senador Marco Maciel~ aqui, como vice~Lí
der do PFL, quero transmitir-a V. Ex1

, em nome dos nossos com· 
panheiros que aqui não estão -preSeDtes, a cOnflança, a cérteza de 
que V. Ex1 estará, i partir do dia-l0 àe"janefro;ViiOriiaD.do o Cãrgo 
de Vice-Presidente. A simplicidade e o conhecimento profundo 
que V. Ex• tem da nossa econqmia, do que acontece hoje no Pri
meiro Mundo, _dá a verdadeira dimensão do homem que o Brasil 
precisa para buscar a solução dos nossos grandes problemas. E V. 
Ex .. é realmente o homem que queremos. Concluo expressando 
que os grandes homens valorizam os cargos e os cargos não valo· 
riza.m. os grandes homens. E V. &• vai valorizar o cargo de Vice
Presidente da República. para o bem do nosso País, para o bem 
desiJI grande Nação. Brasil. Obrigado. 

O SR. MARCO MACIEL - Nobre Senador João Rocha. 
quero iniciai i respOsta ao aparte Oe V. Ex• já fazendo Um agrade· 
cimento pela contribuição que V. Ex• vem dando como vice--Uder 
de partido, sobretudo agora nesse periodo eleitoral e pós-eleitoral, 
e como Presidente da Comissão de Economia. 

Penso que tcxia a Casa admira o seu trabalho, mas eu gosta
ria de dizer que o trabalho de V. Ex.• na Comissão de Economia já 
reverbera fora do Congresso. Já bá um i:cconhecimento no Execu
tivo, no Judiciário e, porque iliio dizer, da- soCiedade brasileira. E, 
por isso, ·o PFL não póde deixar de, por meu intermédio, manifes
tar essa gratidão e dizer como tem sido eficiente o seu trabalho. 

Por ootro lado, também quero agradecer o fato de V. Ex• 
ter, ao iniciar sua vida pública, optado pela nossa legenda, pela le
genda do PFL. e o fez de foima muito coerente cOiri o qUe pensa, 
pmque V. &• tem sido, na Casa, realmente, alguém que não so. 
mente se comporta mas que também expende as suas opiniões de 
aconlo com o liberalismo social que praticamos. 

Por outro lado, lambém quero aproveitar a ocasião ·para 
agradecer a V. Ex•, como homem de comunicação, o acesso que 
vem dando, via jornais, s-obretudo nos jornais Sobre os quais v. 
Ex• tem influência, aos artigos que produzo sobre o assunto. E, 
graças a isso, tenho podido ver os meus artigos publicados no Es· 
tado de Goiás-e também no novo Estado de Tocantins. que V. Ex• 
representa e do qual é um dos líderes. Por isso, nobre Senador 
Joio Rocha, quero expressar meus agradecimentos e dizer que va. 
mos estar juntos em novas batalhas a partir do dia I 0 de janeiro. 

re-gião de V. Ex•, Senador João Rocha, ele que representa aqui o 
Estado de Goiás. 

O Sr. Jacques Silva - Senador Marco Maciel, serei brevís
simo, porque V. fu• já está há bastante tempo nesta tribuna. Até 
porque também, o Líder da nossa Bancada, Senador Mauro Bene
vides, com rara felicidade, já falou não só do discurso de V. Ex• 
mas também sobre sua personalidade. Entretanto, Senador Marco 
Maciel, gostaria de dizer a V. &• que de há muito o admiro. EsbJ
dante aqui em Brasília, e V. Ex• Deputado, presidindo a Câmara, 
aprendi a adnúiá-lo. V. Ex• é um político nato, fi..lho de político. 
Seu pai, José do Rêgo, foi prefeito de Recüe e Deputado Federal, 
e, aqui, nesta oportunidade, rendo a ele a minha homenagem, so
bretudo pelo filho que tem. 

O SR. MARCO MACffiL- Ohrigado a V. Ex'. 
O Sr. Jacques Silva- Gostaria de dizer a V. Ex•, Senador 

Marco Maciel, que, por tudo o que ouvi nesta tarde, e que ratifico 
in totum, cada vez maiS me convenço do aCertó que foi a escolha 
de V. Ex• para desempenhar as altas funções de Vice.Presidenle 
da República. Tenho certeza de que a presença de V. _Ex• no Exe
cutivo, como co-responsável pela administração, ao Iàdo do nosso 
Colega, tambéln Sen3dor:~emando Henrique C<Udoso, é garantia 
de um bom governo. é garantia, sobretudo, de estabilidade. Desejo 
a 'é. Ex• sucesso e felicidades na nova empreitada que o aguarda. 
Parabéns, Senador Marco Maciel. 

• O SR. MARCO 'MAC!EL- Muito obrigado. Senador Jac
ques Silva. Quero inicialmente agradecer a referencia que V. Ex• 
fez a meu pai. que, para mim. é modelo de homem público e de 
quem aprendi, desde muito cedo, lições de civismo. Vou transmi· 
tir, tão logo chegue ao Recife, as suas palavras, que certamente me 
sensibilizaram. Meu pai acompanhou, de modo muito d.ireto, o 
processo eleitoral de 94. 

Quero mencionar o quarito tenho apreciado seu desempe· 
nho aqui no Senado Federal, com sua assiduidade, aplicação, espí· 
rito público e, particulannente, sua vocação e talento à vida Parla· 
mentar, como a forma de se relacionar, que faz com que já tenha 
muitos e variados admiradores. Agradeço o aparte de V. Ex.•. 

Estimo que continuemos juntos ao longo de nossas vidas 
públicas, o que certamente fará com que nos aproximemos sob o 
ponto de vista pessoal, tecendo uma amizade que espero ser cada 
vez mais estreita. 

O Sr-. Dario Pereira - V. Ex ... me permite um aparte? 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço V. Ex' com muita honra. 
o· Sr. Dario Pereira- Nobre Senador Man:o Maciel fomos 

colegas, não aqui do Senado e sim dos bancos das univeciidades 
de Pernambuco, onde fizemO! política estUdãntil juntos. Vou_ fa."i.er 
o menor aparte a V. Ex•, pedindo para que V. Ex• e o nosso colega 
Fernando Henrique Cardoso façam como diz o pensador alemão: 
''quando ncr caminho encontrares uma pedra. não queiras retiiá-la, 
mas suba-a e de lá veja o horizonte". Este horizonte é o Brasil. e 
este Brasil está Da$ mã.os--de V. Ex-s. Muito obrigado! 

O SR. MARCO MACffiL- Nobre Senador Dario Pereiia, 
V. Ex.• lembrou de fato algo que está incorporado à minha vida, 
que é a presença de V. Ex• ainda nos bancos universitários, ambos 
estudando na mesma éJX>Ca,. companheiros, portanto. da mesma 
geração, vivendo os mesmos problemas de um Brasil talvez um 
pouco mais turbulento, ainda menos desenvolvido do que o é ago
ra, mas certamente já V. Ex" demonstrando a sua vocação para a 
vida pública que, de alguma forn:ta, se expressa aqui no mandato 
parlamentar que V. Ex• vem exercendo com determinação e, inclu· 
sive, com o reconhecimento dos colegas, posto que vem de ser 
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eleito ano passado para presidir uma das Comissões desta Casa, muito oportunas. 
qual seja. a Comissão de Infi:a-estrutura. A primeira- e vou _começar a responder ao aparte de V. Ex• 

Por outra parte, quero também dizer a V. Ex• que recebo os pelo fim - quando disse que gostaria de ter a miDha colaboração 
votos de êxito que V. Ex• nos transmite, garantindo-lhe que voo na solução dos problemas do seu Estado, uma região ainda em ·de-
deles dar ciência ao Presidente eleito, Senador Fernando Henrique senvolvimento. Diria que não é uma região sUbdesenvolvida, 
Cardoso, que não esquece o ·gesto de V. Ex• ch.Jrante a campanha mas.no máximo, uma região ''adesenvolvida" que tem um enorme 
eleitoral. potencial. 

V. Ex•, desde o primeiro "iri:stante, abraçou a candidatura do Acredito demais naquilo que V. Ex• cbamoo de 'Uortão do 
Senador Fernando Henrique Cardoso e a minha. Organizoo-nos o Centro-Oeste", agora Norte com a criaçãõ do Estado de Tocantins, 
único evento :(X'Iítico que fizemos no Rio Grande do Norte, que foi que, por uma imposição legal, foi defmido como Norte e vai inte
uma excelente carreata, poderia dizer uma carreata e comício ao g:rar a região Norte do Pais. 
mesmo tempo, visto que, dutante todo o seu percurso, parnmos su- A situação 00 Estado do Tocantins para mim é diferente, 
cessivas vezes e tivemos oportunidade de não somente falar, mas por exemplo, da situaÇão de alguns Estados do Nordeste. No Nor
sobretndo de-ouvir as manifestações do povo potiguar. deste, temos problemas agudos que caracterizam uma região sub-

Por isso, querO agmdecer a V. Ex• o aparte, a renovação da desenvolvida. Eu diria que aquela é uma região a se desenvolver, 
amiZade e dizer que espero continuannos juntos. Nós que, durante uma região ''adêsenvolvida", que tem enormes potencialidades e 
tanto tempo, temos estado no mesmo barco, vivendo os mesmos que dentro em pooco será um dos pujantes Estados da Federação 
problemas e, de alguma forma. participando das mesmas emoções- brasileira. -

Muito obrigado! Acredito nisso porque o povo tocantinense tem sabido esco-
O Sr. Carlos Patrocínio- V. Ex• permite-me um aparte? -lher seus representailtes. Ainda há pouco, ouvimos aqui a palavra 
O SR. MARCO MACIEL- Ouço com Prazer o Senador do Senador João Rocha e a palavra de V. Ex•, que foi reeleito, 

Carlos Patrocinio, nobre colega de Bancada. numa demonstração de que o povo de Tocantins tem discemimento 
O Sr. Carlos Patrocinio - Nobre Senador Marco Maciel, político e que está, inclusive, oferecendo novos quadros ao País. Está 

meu querido Uder, não fora eu sabedor da grande capacidade de ttazetldo, conseqüentemente, líderes que vão ajudar, por sua vez, a 
resistência de V. Ex•, priricipalmente a física, não ousaria aparteá- resolver os problemas do seu Estado. 
lo já no ocaso desta reunião histórica. do Senado Federal. Mas que- Saiba V. Ex• que tenho sempre presente que o País s6 será 
ro me congratular com V. Ex• pela sua eleição. pelo seu dis- uma nação verdadeiramente desenvolvida quando o desenvolvi
cerni.mento no momento em que foi chamado a ser o Vice-Pre- menta for barmônico e integrado. Enfnn, temos de pensar seria
sidente na chapa do Presidente eleito. Sei que V. Ex• estava con- mente em políticas regionais de desenvolvimento. Temos de pen
trariando at6 projetes políticos, porque não era de sua vontade par- sar seriamente que uma Coisa é a diversidade cultural, que é um 
ticipar dessa eleição. No entanto, naquela oportunidade, prevale- patrimônio do Pais, e oulla coisa bem diferente, que não podemos 
ceu o sentirilento do homem público, prevaleceu o grande amor ã tolerar, é a disparidade econõmica e a desigualdade social. A di
pátria e a vontade de ajudar este BrasiL Assistimos, boje, a uma versidade cultural é, como disse, o patrimônio, a riqueza; talvez 
verdadeira aula retrospectiva da história política e social do nosso _ seja essa diversidade cultural que faz a nossa unidade. Cada região 
Brasil desde o Império. V. Ex" defende com grande propriedade o tem seus valores, seus costumes e até :seu folclore. Isso é algo de 
Congresso Nacional e a sua bicameralidade: defende também. positivo para o País, que- quem sabe?- de alguma forma, ajlda a 
como sempre defendeu, o liberalismo, o liberalismo social. Creio construir a nossa unidade. Mas se, de um lado, a diversidade cul
que essa conjunção do liberalismo social com a socialdemocracia tural é positiva. de outro. não podemos aceitar a disparidade eco
haverá de levar o nosso País a alcançar dias de gl6ria. nômica. nem a desigualdade social. Enquanto não superarmos es-

0 SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena. Fazendo soar a sas questões, não teremos uma·nação plenamente cl:senvolvida, 
campainha)- Consulto o Plenário sobre a prorrOgação -da sessão atenta a que o homem precisa de pão, justlçã e liberdade. Por isso, 
por30 minutos, para que o orador conclua a sua oração. (Pausa) digo a V. Ex• que suas palavras serviram de alguma forma para me 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão ajudar a ver bem a questão brasileira, sobretudo no que diz respei-
por 30 minutos. to ao desenvolvimento. 

O Sr. Carlos Patrocínio- Lembro-me, nobre Líder, quan- • Segunda obsexvação: queria agradecer as ponderações que 
do aqui se despedia deste plenário o hoje Presidente da República V. Ex• fez a respeito de nossa bancada. De fato, pcxlemos ter nos-
Itamar Franco, eu, em um aparte que fiz a Sua Excelência, dizia sas divergências, podemos ter nossas diferenças de compreensão 
que ele em um dos responsáveis por aquele clima de euforia que dos problemas, mas sempre temos conseguido manter o mínimo, 
assolava todo o Brasil, apesar de toda a turbulência daquela mo- não diria de unidade, mas de coesão interna. Posso dizer que é 
menta. Itamar Franco acabou confmnando aquele nosso vaticínio. uma banca.da coesa, porque se respeita. 
Querorepetir~ovamente isso: V. Ex" também é um dos responsá- _ Terceira e última observação: queria dizer a V. Ex• que, na 
veis por essa onda de otimismo que .assola o nosso País. Tenho verdade, esse trabalbo que juntos vamos empreender a partir de 1° 
certeza que haverá de cumprir esse rilandato, essa função com a de janeiro não pode prescindir da participação do Congresso, de 
galhardia com que sempre se houve. Sei que V. Ex" seci o repre· modo especial do Senado. Daí por que teria de dizer, e não estou 
sentante do seu querido Pernambuco, principalmente do Ncm:leste, com isso inovando, que tem de ser uma administração participati
neste governo tão promissor que se inicia no primeiro dia do pró- v a, na proporção em q'Je compreenda logo boa internção entre 
ximo ano. Gostaria de elegê-lo, eu que já o flz tantas vezes como ExecUtivo e congresso. 
Líder da nossa bancada. também como representante do sofrido Enfim, governar é ação solidária. Quando falamos em Go
povo nortense nesse governo de Fernando Henrique Cardoso. vemo não falamos apenas em Executivo; para. mim Govemo é a 
Muito obrigado e seja feliz, nobre- f .íder e grande C<?mpanbeiro soma-dos Governos da República, ou seja, a União pressupõe por-
Marco Maciel. - - tanto que os três Poderes da Replblica - Executivo, Legislativo, 

O SR. :MARCO_l\f.ACIEL- Quere dll..er a V. F..x•, em res- Judiciário- ajam de fonp.a articulada. Essa articulação é mais im
posta a seu aparte, que V. Ex• fez três cnnsid~raçõe~ C1J1P. considero 
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portante quando sabemos que Legislativo e Executivo têm. nessa 
quadra, um papel muito importanlc, poiqUe são poderes eminenlc
mente políticos e que, portanto, necessitam estar integrados, ainda 
que convivamos com as divergências e com o deb~. 

Sr. Presidente, quero aptÕveitar o ensejO eni qUe agradeço o 
aparte do Senador Carlos Patrocínio para agradecer a toda a Casa a 
oportunidade que me deu de. mais uma vez, dirigir-lhe a palavra e, 
sobretudo, agradecer as atenções com que fui honrado ao longo de 
Ioda minha vida piblicO. 

A minha presença no Senado não somente serviu para que 
eu pudesse prestar meus modestos serviços ao País. mas também 
para que eu assimilasse lições de civismo, de espírito público, tão 
indispensáveis às funções que p&ssarei a: exercer a partir de 1 o de 
janeiro. Por isso, SOl! Dlllito grato a todos e a cada um. 

Espero estar à altura da confiança popular, ou seja. do man
dato que o povo me rutorgou como ccmpanheiro de chapa do 
também nosso colega 'Senador FCI.lWldo Hemique Cardoso. 

Saio desta Casa: fazendo também um apelo para que não nos 
distanciemos. Disse M pouco, respoildendo ao aparte do Senador 
Eduardo Suplicy, que conviver não é coocordar e que, portanto, o 
fato de cao.tiiiuãnilOs próximos não quer dizer que estejamos sem
pre de acordo, mas é fundamental que sejamos sempre capazes de 
nos: entender, sobretudo porque o Pais, neste momento, exige o 
mínimo de união para que possamos fazer o máximo que a socie
dade espera de todos nós. 

Concluo as m.inhas palavras fazendo votos de que todos os 
soohos que fom.m depositados nas umas, no dia 3 de ootubro, con
vertam-se em realidade. Já que falei na palavra sonho, poderia 
lembrar um soneto de Femando Sabino, que conclui dizendo: " .•• é 
necessáJ:io fazer do sonho uma ponte e da procura, um encontro." 

E isso que precisamos fazer a partir de 1° de janeiro. 
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolongadas. O ora

dor é cumprimentado.) 

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. 
Nabor Júnior, 2° &cret~rw,- dei.xa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena. Pre
sidente. 

Durante o discurso do Sr. Marco· Macie~ o Sr. 
Humberto Lucena, Presidenu, deixa a cadeira da 
presidência, q~ é ocupada pelo Sr. Naborlúnior, 2° 
Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Marco Maciel, o Sr. 
Nabor Júnior, 2° Secretário, dúxa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Lucena, Pre
sidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Em meu 
nome e em nome dos demais membros da Mesa Diretoia do Sena
do, assorio-me às manifestações em homenagem ao Uder, Sena-. 
dor Marco Maciel, no momento em que se despede desta Casa do 
Congresso Nacional. cercado pelo carinho e pela solidariedade dos 
companheiros dos mais diversos partidos, para aSSUmir, a partir de 
1 o de janeiro, a Vice-Presidência da República, de acordo com o 
mandato popular que lhe foi outorgado pelo voto soberano do 
povo brasileiro no último dia 3 de outubro. 

Não preciso me deter no elogio aO Dobre orador que acaba 
de proferir o seu oportuno e bri!bante discurso, porque o Senado, o 
Congresso e a Nação são testemunhas da vida pública exemplar do 
Senador Marco Maciel. 

O SR- JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, P"ÇO a 
palavra para uma breve comunicação. 

O SR. PRESIDENTE (humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 

palavra. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para uma 

comunicação. Sem ~evisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. 
Senadores, no estilo da minha despedida, gostaria apenas-de infor
mar, para constar dos Anais desta Casa:-o ex-Presidente CoUor foi 
absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. 

Não é preciso comentário. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Pre51ilenlc. 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, como Líder do Partido dos 
Trabalhadores, eu gostaria também de expressar o sentimento de 
frustração com respeiro à decisão do Supremo Tribunal Federal, 
que. por cinco votos a três, absolveu o ex-Presidente Fernando 
Collor. --

Em face dy todas as evidênciaS que foram somadas na CPI 
sobre as ati v idades do Sr. Paulo Césir-Falias, por tudo aquilo que 
foi reunido pelo Procurador-Geral da República, Aristides Jun
queira Alvarenga. e inclusive pelas observações que cbegaram na 
sexta-feira última ao Supremo, encaminhadas pelo Juiz Castello 
Branco. da lO*' Vara da Justiça Federal, não vejo como pôde o Su
premo Tribunal Federal frustrar as expectativas do povo brasileiro 
com respeito ao assunto. . _ 

Temo que fique o sentimento de qUe os poderosos conti
nuem impunes nciste País. Estranho também que o Ministro limar 
Gaivão, tendo sido indicado pelo próprio Presidente Fernando 
Collor de Mello, não tenha se considerado impedido para prof~ 
parecer sobre- a matéria. 

Temo que a minha decisão havi® com a minha discordân
cia; na semana passada, relativa aO prõjetõ de anisti-a. a(iul votado, 
tenha contribuído para criar um c lima nessa direção. - - - -

Sr. Presidente, eu ressaltaria ainda que, tendo levantado 
questão de ordem. na semana passada, sobre o sentido da palavra· 
consentir, que consta do arL 169 do Regimento Interno, eu gosta~ 
ria de citar que no Dicionário de Latim-Português de AntoniO Go
mes Ferreira, ali está que consentio, is, ire, sensi, sensum está 
dito que, por tradução, significa: consentir e~ decidir por unani
midade, e a'lé há o ex_emplc;>: "o Senado também unanimemente de
cidiu pela guerra", uma citação do latim. 

Ontem. consultei o Professor Antonio Cândido, obviamente 
um dos mais dignos Professores em-literittui:a e especialista em 
Lingüistica. Disse-me que quisesse o Senado Federal colocar que a 

- decisão deveria ser tomada, por maioria dos Udcres, assim teria 
escrito no Regimento Interno, como-já o fez em outros casos. No 
presente caso, estava escrito: •por Consenso dos Líderes". -

Ao examinar O Grande Dicionário Etimológico e Prosódico 
da Língua Portuguesa, verificamos que ali está escrito que "con
senso", "consentimento" e ''anuência" vêm do latim consensos; 
Derivados: consensual, consensuaüdade, consensual.ismo. 

O Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, de José 
Pedro Machado, diz que a palavra "consenso"também vem do Ia~ 
tfm ConSeDsu: acotdo, conspiração. conjura. 

O Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa Mirador ln· 
temacional diz "consenso, anuência, consentimento, acordo". 

O Novo Dicioriário Aurélio da Língua Porttiguesa diz: 

consenso. (Do lat. consenso.} S. m. Conformida
de, acordo ou concordância de idéias, de opiniões; Con
senso de gentes. Prova da existência de Deus pelo con
senso das crenças de todos os povos. 

O Dicionário Escolar Latino Português, de ErileSto Faria, 
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diz "consensu!ii. particípio passado de c:onsêncio; cotiSCJISU:,, suhc: 6.9%, e a do Nordeste, 7,4% na crise cconômica. de !981 a 1983, 
tantivo que tem sentido próprio". O primeiro quer dizer conformi · enqu~to o País como um todo decrescia e amargava uma taxa ne
dade de sentimentos, acordo, anuências; o_ segundo. união, anuên- gativa de 1,5%, o Nordeste apresentou taxa positiva de cresci.men
cia, unânime__ · to da ordem de 3,1%noperíodo seguinte, de 1984 a 1986, o Brasil 

Portanto, Sr. Presidente, no meu modo de entender, a Mesa retomava o crescimento, com uma taxa de 7 ;s% --e o NottlestC res
do Senado, em verdade, não respeitou a Língua PortUguesa- na se- pendeu à altura, chegando aos dois dígitos com 11.2% de cresci
= passada. .. _ mento. Na em Pós-Plano Cruudo, de 1987 a 1991,,enquanto o 

O Sr. Jacques Silv& -.P,..ermite-mé V, -Ex·-um aparte. nobre Brasil apresentava· taxa negativa de 0,1% o Nordeste mantinha-se 
Senador Eduardo Suplicy? resistentemente e ainda cresceu 0,5%. Em resumo, no período 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex' com muita compreendido de 1960 a 1991, c Brasil =ceu 4,8%, enquanto o 
honra. Nordeste alcançava 5,2%. · 

O Sr. Jacques Silva- Senador Eduardo Suplicy, em que O crescimento da indústria norde.üna, de 1960 a'l988- só 
pese o respeito e a consideração que tenho_por V. Ex•, não posso para citar um dos setores da economia- foi de 441%. O emprego 
cOQcordar com a afumativa de que a decisão deste Senado, votan- industrial que era de 4,6% ao ano, no periOOo de 1960 a 1970, ele
do a ariistia-a favor não só-do Senador Humberto Lucena, mas de vou-se consideravelmente para 7,3% ao ano, na década seguinte. 
todos aqueles que usaram a GráfiCS. do SeOado para fazer impres- Este é o resultado de uma das mais eficientes res!X'Stas b 
sos, possa ter influenciado a decÍSãe do Supremo Tribunal Federal politicas de fomento adotadas pela região, e se mostra,. também 
para absolver o ex-Presidente Femando Collor. Não ace1to esse pelo crescimento cóntll:mo da própria economia nordestina como 
tipo de colocação. urit iodõ~ e por trás desSe nível de desempenho, pode-se sentir e 

Em segundo lugar, lamento também que V. Ex• traga e.'ise acompanhar o trabalho desenvolvido pelo Banco do Nonieste e 
assunto do consenso, nesta oportUrüaade,-pOrqUanto entendo que pela SUDENE, como gestores e principais orientadores dessa poli
se trata de matéria vencida. O SenadO já a discu~iu e votou-_a. Etn tica de desenvolvimento regional. 
relação à discussão sobre a palavra consenso, data venia, discordo Tenho plena convicção de que. graças A açio desses orga-
de V. Ex•.Em t<Xlo caso, esse é um direito de V. Ex•. nismos, é que o Nordeste vem apresentando resultados positivos, 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Respeito a palavra de mesmo enfrenr.ando graves dificuldades, tanto de ordem estrutural 
V.&.·~ como conjunOJral. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - O nobre Senador Todos esses resultados foram oltidos - volto a repetir -
Eduardo Suplicy já encerrou o seu pronunciamento. Temos outras graças à ação planejada desses órgãos de desenvolvimeniD, o que 
matérias a serem votadas. prova, sem qualquer questionamento, o acerto 4a inteivenção do 

Essa questão de ordem já foi decidida pela Presidência, Estado no processo desenvolvimentista regional. Exemplos de 
em sessão anterior, não havendo nenhuma possibilidade de ser transf~s bem sucedidas estão aí. espalhados por toda are
modificada. gião: É indiscUtivel, hoje, a força geradora. de riquezas que tem um 

Durante o discurso do Sr. Eduardo Supticy, o Sr. 
Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2" 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Dario Pereira. 

O SR. DARIO PEREIRA (PFL-RN. Pronuncia o seguinte .. 
discurso.)- Sr. Presidente, Sn. e Srs. Senadores, há alguns dias, o 
ilustre Senador :Mauro Benevides, Líder do P:MDB _nesta. Casa, 
fez, neste Plenário, um importante pronunciamenooaéfendendo a 
mairutenção dos organismos de desenvolvimento regional, como o 
BNB, o BASA, a SUDENE e outros, cuja extinção está sendo su
gerida dentro de um _processo de redução da máquina estatal no 
próximo governo. Como homem originário da região nordestina e 
a exemplo de outras vozes que, unísSonas, Soaram contra_ a idéia, 
também não poderia furtar-me em dizer da minha discordância em 
·relação a tal proposta. 

Meus Senhores, o Nordeste de hoje é bem diferente daquele 
· da década de 50. Não que eu queira, aqui simplesmente comparar 

é{X>Ca.S, a fun "de mostrar evoluções vegCt;~.tivas no curso do tempo. 
Disponbo~me, sim, a apresentar evoluções decorrentes de um tra
balho sério e consistente realizado por esses organismos regionais. 
Sem a presença forte de um BNB e de uma SPDENE, por exem. 
pio, dificilmenle a queslão regional seria tratada dentro de um 
modelo que privilegie o processo de planejamento econõmico 
integrado. 

Os resultados obtidos por esse modelo estão aí. Uma amos
tra global, por exemplo, indica que o produtQ_intemo bruto da re
gião vem _crescendo mais do que o do Pais. Na época do choque 
do petróleo, de 1974 a 1980, a Ea.Xa de crescimento do Brasil foi de 

Pólo Petroquímica de Camaçari; um Pólo Têxtil do Ceará; um 
Pólo Siderúrgico do Maranhão; a irrigação no Va1e do São Fran
cisco, no norte de Minas e na Qapada do Apodi, no Rio Grande 
do Norte; a produção de griios no cenado da Bahia e sul do Piaui e 
Ma.rn.nhão; e o potencial da fruticultura e do turismo que começam 
a tomar vulto. 

O Nordeste, com a implantação do BNB e da SUDENE, 
creSceu em termos econômicos mais que o restante do País, con
forme já demonstrado, emborn seja ainda grande a distância que o 
separa das áreas mais desenvolvidas do País. 

De qualquer maneira. o desempenho da economia regional 
nos últimos anos contrapõe-se ao repetido argumento de que o 
Nordeste é estagnàdo e absorvedor de recursos federais. Com efei· 
to, o sistema de incentivos ftscais aportou ao Nordeste, nos álti
mos 30 anos, recursos de pouco mais de US$ 8 bilhões, enquanto 
nesse mesmo período a região gerou US$ 48 bilhões em impostos 
e tnouti>s. Por ootro lado, a balança comercial nordestina apresen
tou, no periodo de 1983 a 1993. "superávit" deUS$ 15 bilhões, re
cursos esses que fOiam. dar suporte ao desenvolvimento de outms 
regiões do Pais. 

Concluo afumando que a ninguém interessa a criação de si
tuações que possam desartia.llar a política de desenvolvimento re
gional do Nordeste e que tenlar modificar o seu arual modelo .i.nsti
tucíonal é pôr em risco o único sistema que foi capaz de soerguer a 
região. Com isso obviamente não se pode concordar, pois, se as
sim o flZer, estaria conCOII'endo para a possibilidade de sua estag
nação económica. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador César Dias. 
O SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Prommcia o seguinte 
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...•. --1s: b~l~a-cÕnstanre a 
· , . vt't'âo,"1\Ssim cOmo 

· ... ··e-~- ... , \..-;n- cerâmica, palha 
indústria do turismo movimente anualment<" um trilhã0 ,. :,.··c · 
lhões de-dólares, em todo o mundo. Depois de uma longa 1,1,. 1!t 

recessão, que se seguiu aos dois .choques do-petrólw e 3<1 d',\Jlllt 

do "setembro negro", que é como os especialistas designam :1 in~ 

tável flutuação altista dos juros, na década d(' 80. o mundo volt<~ a 
experimentar uma-fase de crescimento. Os agentes de viagens ~·s 
executivos das companhias de aviação registram um signifi•'31Jvn 
aumento no tráfego aéreo. vislumbrando-se um cklo de ouro para 
o movimento turístico internacional. 

Com o potencial que possui. o _Brasil não poderá ficar 
alheio a essa expectativa. Infelizmente, porém, o Brasil tt>m urna 
particípã.ção ínelevante na verdadeira rique:r.a qu~ ~ anualnwnlt' 
movímentada pelo turismo, ~da compatível com l>1Ja l':X 1t•n<l· • 
continental, com os mais de sete mil qu-ilômctros de cos1a~11 riqu,· 
za cultural que se espalha por este verdadeiro arqui~lapo •.' :1 po.~~ 
se da mais densa floresta tropical e da maior massa líquida d(' fi.ctJa 
doce do planeta. 

Toma-se necessário que o Governo passe a cnçarJ.r '~ turis. 
mo como uma fonte de riqueza e de emprego. que n·~ lan,,, J:•o!:t: 
cas adequadas para estimular a exploração de nossas inll'n•.:lo.; r··· 
tencialidades nessa área. 

Quando me refiro a políticas adequadas. Senhor Prr.sl1l•·11h' 
Senhores Senadores, estou falando, na verdade, d.o necessidade dt• 
o -Brasil profissionalizar os quadros que cuidam da execUçãO Ue
nossa política de turismo. de maneira que seja pos,.jvcJ imprimir· 
lhe o caráter de continuidade, que é a principal vantagem d<t t'."i )li<• 

ração desse setor em paises desenvolvidos, de qtle_ é ("Xemplo ~lo· 
qüente it Espanha. S6 a continuidade de uma política adecpJaJa po· 
derá g3rantir uma exploração compatível das potcnciaJi,Jade<> 
imensas do Br3.sil, nesse setor. · 

É notório que o turismo ecológico t' a nov~t-n11xl:1 qw .1'1 <~ 
às regiões de natureza vlrg~m do globo. flu:\n" !urísli ... ,l,. dl' aittl 
poder aquisitivo:- Nenhum outro país tem as cnnai.,'-"'"1(",<; nn!Un'l)'> '1. 
Brasil para conquistar as maiores legiôe!'i de turistas para ("SSt' tipo 
específico de roteiro. Na Amazônia, já existem CXpe!iêndas vitn 
riosas do chamado _ecoturismo, atraindo multidõc<: de tutisLos es 
trangeiros de alto poder aquisitivo que se se-riteill fascinatk'<: J""'f 
hotéis que -os convidam a conviver com a exul:X"rante natureza !r,· 
picai em meio a todas as ronçlições de confm1n asseguradm fll"lfl 

civilização moderna. 
O Governo Federal precisa conferir maior fltenção a -llmn 

política que estimule o desenvolvimento dt• UTTLl infr:H•stn.JttJr.1 
adequada à exploração turlstica de- toda a Amazônia. Atl> hC'ljt' ·~ 
que se nota são iniciativas isoladas, d_e m(Xio _CS["''CiaJ pnr rartr •k 
particulares. Há necessidade de q_Govemo Fe'dernl a,ll1\fll'llmn pn 
lítica clara de incentivo à exploração turística d:• Ama7/lnin, m...,r.: 
lizando os recursos necessári_os _para isso. O P:1.:~ t1•m m·~, :1 ""<plv 
ração uma grande riqueza potencial. que pod(' at-rir p:tn n" l''~:";: 
lações_da ãrea a perspectiva de melhorar suas Cnndit:tl('~ dr \'H,I 

A Amazônia representa a imagem dn Pauti-~'l p.'1q rni1h~,, · 
de pessoas, particularmente jovens, cm todo· o mund,~. Não : ;:,1 

sentido que o Brnsil continue a receber apenas um milh5o e tjlJ I· 

nhentos mil turistas por ano, quandQ tem os misténn~ C' sqncdo.; 
da maior e mais exuberante floresta tropical dn mundo para ll!o h, 

trar. É forçoso reconhecer que ainda não n·velanli1S: l',lll!pt'!(~IKi:t 
para estimular o nascimento de uma das mais impo1t.mw..; t't~Jo~·n 

tes turlsticas do mundo em busca da fascinanlt' de_S..·illX•rtà-d<l~ 1an 
tásticos segredos que a floresta densa tem para revelar rw \matti 
nia. Roraima, que tem uma rica diversidade tlc paisagens nanii.IÍ" 
e humanas, apresenta atrações fantásticas~par.a os turista..<>. 

Na capital, Boa Vista, temos o Palácio da Cultura. Museu 
Integrado de Roraima, a Praia do Rio Branco c Cauamé, l'Om sua 

·•."'•r' I· 

i•"•1l(W! ,1~1 :',1 ,;.',',!• ·;,J•, ·! ·' ·"' 
l'ic'' .111• • ,:,J''' ,!,. !'.:1••, • ,,1 .; 

·· fi.bm..;. 
N(l in1{'ri(•T. "\-·- -!>:·,·~iJe,,t.· .... , .-t:adu;'Cs, Roraima tem 

n~nira .. alr:I<;l">C·; ~' c·.!hi, .. , ·;·,;,, ~ . :· . • , .·. ·.:," itmal de Roraima, as 
~randc.\ ~·:.H:ho,;ÍI'a" na rc~:1:·,~, J,,·. ,, \ · J "'l;•l de CB.racanmã, um 
:i1in :;p~lll',•h~;it'.l "··. 1: ·: ,-. ~i;·: ''('0ssistema com 

.. ~ ••. "."' t' o Monte Rorai-
ma, ·:f'nl c:~~:ulxr.,;~•r r: 11 • • , "· ·~~·.~•·:; com rica cultu-
ra. :dt~m r h• J,t\rotd<~ ,Ir· ~1·'"'··: .. • .L ·~ ~.:-.a;u,, selvagens e seu. 
f;~11t· apt;>l, · ···~·. ,J,h'l'tt•· .. •. ,•.: 

("',,...,ll< .. !.•,•••,.t• ..•. , ,,.. ~:'• ···· ·~ódaaAm.azônia, 
1'1'• km:.~ t:r: .. t .!,., ..... à,\;~·!!!;,:.,,(,;, . .,,_.": tT·k:'al, que resUlte em 
·P>l<> i"'l!l~<.l .n···'I,J ..... a!! tn .. 11" !'l<ll·:,:.ll'l"m~.~·1t para incentivar o 
d:•st·n,·,,h i11Wt1!t• .1:• lll!<'n·,. ···~<!li•·!·· ··~·:.1., :.:~tr:ísti..:a, 

N:11 · ;11l\k m• •:-. .·,.ntu~.:.u l!~J:, ':,u .• i ... ~ ... alk potencial gera· 
d•1r t.k dh io,<J'- q1•r l\'111 ~· l·'J~·~ll' • '~r~·. ·.•o;·.,··l!(' (l ccoturismo, a 
no\<J Ii111o.L1 q\11' ",•,·; :, ._ ... ,.., ... :•· .,,,,., k dt·· r<xier aquisitivo 
J'louJ1 •'.1)'11\' \,:,.,,,. '"l'(•>.;pt•tl•> ...,.;t)I'\OJC'lardar. 

!;ra 0 •jllt l•tHo 1 ,, '~r;.~:r. •I. ;:.l:-.:t\1.': 

., !: '·H!,'., . I} I_ .,. Jú·.fL'Ré' o SR. CÉ-
\'/\H;:;;: r·~·,., .. 

., : ' ~ :"> \ (t ' 

. : t. f,: , .... \ ., ) j ' '~ - \.' • i. ·.-

lmi!->mo I·.~'IJUtj!kll ... t!.:.lJ =' • t'llt r;,,rai••l<-~ 
Rc1l:\ t•'>ll'.: lú·•~ttlna 
,,,t .. tpir .. l(;,. B···= '. :·.l.t 

- i',dlll.'hl d., _l.unlltd 

f\1UM~11 JJJlt:g.;_~: kl d~ i{o,(.!l" 

l'ra-,.1 d·'! i liÍ ''l~·i,.• 

''·, :• ~·, j, 1.', · : ,; 1i.IH'f> •. I ;n ,., ,. 

{liihJ.l !1,1( i•i l\IÜI·IJ,,' .• [,,<I,' 

•· no1t~.s •;niu:1. .tt.a:. 

'\'70: 

· .. 'ÚNIA 

- lCll!)K~f'<~ll'r"' .ty.la•J.,. ,:,,, .n. · .,. · ''·'''' Ut" ~.-onstante verlio 

- nc•• IT1o·•·tn<!.tu, ~·(>:\1 \(•t'l: t'::P<i~·~~·)'\'0' :J mdígena. cetâmi-
" p.uiM:. ,. , iht.,, 

' 1 lnt•:.;-ltl1' 
~ l',,rqtw i'<a,·;,•n.·l U( !<.ll','llol • 

•"h'h, •'!l.h :~.· ,--:., .. ·1,1 •L· 

! .!!.'•' o!· ,,f ,[ • l 

Sn~u an1ue{)J~lg_tt'n •.rK·•Jn. ,. ''ll<JJ;t: 

t•xt'tlx..'l·ailte •'<."">'>IStt"n:a. ,.,r • .1, ,,,,-x·•versldade; 
- Fedrà de ma~·uiwnna, 
- Mt'llk n)t'anna. ,.,1:11 ~"utwrar- •':·•m ~~faUna, modelada 

. 11 · uo: asrx•1. 1•" anp :t·t'!n\.!n . '~. 
- tritous u,d·~'"tl<!~: 
- j;1 >, adt) d•' JH<t<~!.~l I ol •'i' ,l ' 

·· tunsnio •L''t"!J:,J.:;: 

CO.f'tfPARF(T~t,f '\f/Hç O •: <:;p.:.,•. \'1.'."'.-tf)ORES: 
/\lhln••f't-lr,.~· r.· .. ·,::rf""!· r,,,;, P··:"C'ira-EduardoSu~ 

p1tt')' ~ Cllll"ocrtr' \~;r:l.'1zh (~,d~P'l'l• !'.!h.•.·Íl~>- flugoNpoleão
llumlx•Jll' I un•n.:~ J,-,r!'><t'-l'.l'"·tr.n:,,. J.·.i.~{'almon--JonasPi
n!wm' J, ''aph.tt 1\ t.tl'llllt() ~ .l<l~··· S,\t'Jll .\ - J~1:X:v Magalhães. 

O SR. PH.E..'•:\IUENTf'. <N;thü.' Jum<•t'} ~Sobre a mesa, co
r;tuntl'a\·.àn ytuc -'-t'lõl lid.;l [ll.'hl Sr"! s(', I'.'Pii lP. 

1:: Jid.:1 a '>t'gltinr•· 
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Senhor Presidente. 
Tendo em vista que o povo do Mato Grosso do Sul me hon· 

rou com sua conf'ffinça panl governar aquele Estado, estarei assu
mindo, a partir de l~dejaneiro de 1995, a chefia do Governo. 

Sendo assim. comunico a V. Ex• que, em .respeito aos arts. 
28 e 29 do Regimento Interno do Senado Federal, renuncio ao car
go de Senador da República a parür do dia 31 de dezembro do cor
rente ano. 

Aproveito a oportunidade para renovar-llie a expressão de 
minha elevada estima e consideração, manifeStan.do a minha satis
fação de ter sido membro desta Casa e convivicl_o com tão ilus
tre pares, participando com eles de momentos decisivos da vida 
nacional. 

CO{dialmente,- Senador Wilson Martins. 
O SR- PRESIDENTE (Nabor Junior)- O expediente lido 

vai à p.Iblicação. 
sob:e a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre-

tário 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEIDO SENADO N" 95, DE 1994 

. Dispõe sobre a perturbação do trabalho ou 
sossego alheios. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Perturbar alguém, o traballio ou o sossego alheios: 
I- com gritaria ou algazarra; _ ~ _ 
n- exercendo profissão incómoda ou ruidosa, em desacor

do com as prescrições legais; 
lli- abusando de inslrumcntos sonoros ou sinais acústicos; 
IV - provocando ou não procurando impedir barulho pro

duzido por animal de que tem guarda: 
Pena- multa, ou restrição de direitos~ 
Art. 2° A caracterização da infrnção dependerá de legislação 

municipal que determine os horários e locais onde os comporta
mentos especificados no art. 1° sejam permitidos, 

Art. 3° A legislação local poderá autorizar a autoridade ad
m.iriistiativa a aplícar diretamente a pena de multa. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário, em espe• 
cial o a:rr.. 42 do Decreto-Lei n° 3.688, de 3 de outubro_de_1941. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu bücação. 

Justificação 

A chamada "I...ei do Silêncio" é boje apenas um artigo do Códi
go das Contzavenções Penais. A proliferação de medidas de carãter 
local em diversas cidades do país tem levado a uma multiplicidade de 
soluções para o problema. Assim, faz..se necessária a edição de 
uma norma geral, a ser complementada pela legislação local. 

Além disso, o projeto apresentado extingue a pena de prisão 
anr.es aplicada à contravenção, ~bstituindo~a por muita- que po
derá ser aplicada em instância administrativa- ou por penas restri
tivas de direitO, como prestação de serviçOs à comunidade, proibi
ção de freqüentar certos lugares e ol:)tras. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1994. - Senador Dir
ceu Carneiro. 

lEGISlAÇÃO CrFADA 

LEIDASCONTRAVENÇÕESPENA5 

DECRETO-LEI N" 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 

O Presidente da República, usando das f!tribuições que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, decreta: 

___________ ,;;-_· -·····----~·-·-······----~---·--·--·--···--·---· . 

Perturbação do trabalho ou do sossego al~eios 

Art. 42. Perrurbar alguém o trabalho ou sossego alheios: 
I - com gritaria ou algazarra; 
n- exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacor-

dç com as prescrições legais; - -
III- abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; 
N - provocando ou não procurando impedir barulho pro

duzido poranímal de quem tem a guarda: 
Pena- Prisão simples, de quinze dias a três meses, ou mul

ta, de vinte centavos a dois cruzeiros. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia- decisão terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O projeto será pu
blicado e remetido à comissão competente. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será I ido pelo Sr. 1° Secre-

É lidQ o seguinte __ 

REQUERIMENTO N• 999, DE 1994 

Requeiro nos termOs dos arts. 50 e 49, inciso X, da Consti
tuição Federal, combinados com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Fedem!, sejam soclicitadas, ao Ministro do Pianejamen
/tP. as seguintes informações: 

I. Informar todos os fmanciamentos autorizados e/ou libe
~dos pelo BNDES nos anos de 1993 e 1994. Discriminar o ~or 
(nome, razão social, CGC), objeto e valor do fmanciamento, con
dições fmanceiras do contrato (juros, spread, carência, formas e 
condições de pagamento). 

Justificação 

Conforme notícias veículadas na imprensa, o BNDES tem 
canalizado seus fmanciamentos para alguns grandes grupos econó
micos como, por exémplo, o conglomerado do empresário Olacyr 
Moraes que "aOOcanhou 30% dos recursos do Programa Nordeste 
Integrado" (JB 4-12-94, pág. 6). 

Existe no país uma grande carência de recursos para o fi
nanciamento de milhares de projetes que numa primeira análise 
gerariam mais empregos e distribuição de renda do que os projetos 
apontados pela mídia como detentores dos recursos do BND~. 
Considerando ser uma das atribuições constitucionais do Senado 
Federal a aprovação de políticas de aplicação das verbas das insti~ 
tuições fr..na.nceiras estatais, as informações aqui solicitadas visam 
proporcior:~ar o cumprimento da Constituição por esta Casa. Vale 
ressaltar que caso a -câmara dos Deputados já tivesse aprovado o 
projeto de .minha autoria, Pls n° 182/91, no Senado e PI. n°27l/92, 
na Câmara, não precisaiíãi:nos estar apresentando este requerimento. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1994. - Senador 
E~uardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimento 
lido será despachado ã Mesa para decisão, nos lermos do inciso IIT 
do art. 216 do Regimento Interno. _ 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

-- É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.000, DE 1994 

Requeiremos. nos termos regimentais, sejã inserido em ata 
voto de pesar pelo falecimento do maestro Antonio Carlos Brasi
leiro de Almeida Jobim, .compositor que através de sua poesia e 
música soube expressar com extraordinária qualidade o que de 
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mais bonito havia no Rio de Janeiro, nas mulheres. no País, na· 
alma e no coração do povo brasileiro e que deixa, não apenas para 
nós., mas para toda a humanidade, a eternidade de sua_marnvilhosa 
sínfonia. 

Sala das Sessões, I2 de dezembro de 1994- - Senador 
Eduardo Matarazzo SupHcy -Hugo Napoleão. 

O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior) - O requerimeoto 
depende de votação. Para encaminhar, poderão fazer uso da pala
vra os Srs. Senadores que o desejarem.. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra para encaminhar. -

O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior) - Tem a palavra o 
nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO Si:wLICY (PT-SP. Pai-a encaminhar a 
votação. Sem rev-isâo do orador.)·· Sr. Presidente, S:r-s e Srs. Sena-
dores, brasileiros e pessoas de todo o mundo sentiram um grande 
pesar quando, na última quinta-feira, sOuOOram do falecimCnto de 
Antônio Carlos B.rasileiro de Almeida Jobim, o maior cODlJX)Sitor
da música popular brasileira. Ele conseguiu expresSar, através da 
sua poesia, da sua música, os sentimentos mais befos, seja pela sua 
maravjlhosa cidade, o Rio de Janeiro, seja pelas coisas da riature
za: o sol, o mar, a monla.Dba, a lagoa, tudo aquilo que ele via ao 
seu redor. Todas essas belezas eram transfOIIDadas-em música. 

Em Garota de Ipanema, ele eiUJ.Itece a beiCZa da mulher. 
Em Orfeu do Carnaval, que também é nome do filme, An

tônio Carlos Jobim fala da saga da família brasileira, sobrehldo da 
família brasileira mais sofrida, dos pobres deste País. dos que vi
vem nas favelas e em tantos outros lugares com tantas dificulda
des. Nessa música, ele diz: "tristeza não tem furi. felicidade, sim", 
expressando o real sofrimento do traba_Ihador brasileiro, que tem 
somente o Carnaval para extetilar i sua alegria, que du:ra pouco, 
logo acaba, para depois ser tristeza, dificuldade, durante o ano in
teiro~ Por outro lado. para esse mesmo filme, ele fez- a maravilhosa 
música Manhã, Tão Bonita Manhã, que dizia da esperança de 
um dia em que os brasileiros conseguirão superar grande parte de 
suas dificuldades e construir uma nação muito melhor, mais justa e 
solidária, de acordo com as grandes aspirações nossas e ta,rilbém 
da humanidade. 

Ele sabW. falar do amor, e Eu Sei que Vou Te Amar é a 
música que, por excelência, todos nós sabíamos cantar. As maiores 
cantoras e cantores deste Brasil, como Maysa, Elis Regina, tantos 
que já se foram, sou"beram expressar o _sentimento de todos os bra
sileiros. 

Há uma de suas músicas que constitui uma ·verdadeira ma
ravilha. É Águas de Março, e eu gostaria-de registrar aqui os ver
sos desta tão ~nita: canção: 

E pau, é pedra 
É o fim do _caminho 
É o resto de toco 
É um pbUco sozinho 
É um caco de vidro 
É a vida, é o Sol 
É a noite, é a morte 
É o laço, é o anzol * peroba do campo 
E o n6 da madeira 
Çaingã candeia 
E o Matita Pereira 
É madeira de vento 
Tombo na ribanceira 
É um mistério profundo 
É o queira ou não queira 

É o vento ventando 
É o fim da ladeira 
Éaviga..éovão 
Festa da cumee:ira 
É a chuva chovendo 
É conversa ribeira 
J?as ãguas de março 
E o fim da canseira 
Éopé.éocbão 
É a marcha esttadeira 
Passarinho na mão 
Pedra de atiJ:adeira 
É uma ave no céu 
É ul:na ave no chão 
É um regato~ e uma ponte 
§um pedaço de pão 
E o fundo do poço 
É o frm do caminho 
No rosto, o desgosto 
É um pouco sozinho 
É um estrepe, é um prego 
~uma ponta, é um ponto 
J;: um pingo pingando 
E uma conta. é um conto 
$um peixe, é um gesto 
I? uma prata btilhando 
E a luz da manhã 
É o tijolo chegando 
É a lenha, é o dia 
É o fim da picada 
É a garrafa de cana 
9 estilhaço na estrnda 
E o projeto âa casa 
É o corpo na cama 
É o carro enguiçado 
É a la!Dll. é a lama 
~um passo, é uma ponte 
E um sapo, é Uma rã 
É um resto de mato 
Na luz da manhã 
São as águas de IIl8.IÇO 
Fechando o verão 
É a promessa de vida 
No teu coração 
É uma cobra, é um pau 
É João, é José 
É um espinho na mão 
É um corte no pé · 
$ um passo. é uma JX'lllte 
E um sapo, é uma ri 
É um belo horizonte 
É uma febre tetyã. 

Sr. Presidente, sr- e Srs. Senadores, é a beleza destes ver
sos, desta poesia, transformada em sinfonia, que fiCa para:·a et.emi~ 
dade, porque sempre, todos nós, gerações após getaÇÕCS, cominua
remos a cantar a beleza da sinfonia de Tom Jobim. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a pala
vra para encaminhar a votação. 

. O SR. PRESIDENfE (Nabor Júnior) - Anres de conoeder 
a palavra ao nobre Senador Hugo Na (X) leão, comnnico ao Plenário 
que vou prorrogar os trabalhos da presente sessão por mais lOmin. 

Tem a palavra V .Exa. 
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFirPL Paca enciminbar a 



8830 Terça-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Scção II) Dezembro de 1994 

votação.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, para encaminhar li, Lyrio Panicalli e Léo Pernccbi. 
o requerimento apresentado pelo nobre Senador Eduardo Suplicy. · Ele era o mais velho do que o pessoal que criou a bossa 
quero afumar que lágrimas e aplausos de parentes e amigos, fâs e nova, mas é unanimidade entre os crlticos atribuir ao tripé Tom. 
artistas, cobriram a ~ltura do grande compositor Antônio Car- harmonia, Viníçius, Iet~ e João Gilberto, ritmo, batida de violão e 
los Brasileiro de Almeida Jobim, enterrado na última sexta-feira, voz a base desse novo estilo musical. 
no Cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. É imJX>rtante Ieinbrar e salientar que suas m~sicas foram 

Carioca da Tijuca, brasileiro no nome e em toda sua produ- gravadas por grandes expoentes da música, como Fnuik Sinatnt, 
ção musical. Tom Jobim tomoo-se unanimídade wtes mesmo de EllaFitzgeraJd. Sarah Vaughan eJuliette Grecco, entre muitos outros. 
falecer. Sua obra ultrapassou o quebm-mar das praias do Rio de Daí em diante, as parcerias multiplicaram-se. Com Newton 
Janeiro, ganhoo os ttópicOs e tomOu-se famosa e executada em Mendonça compôs Briga. Meditação, D_~o. Camiobos 
todo o mundo. ___ _ ___ _ ~ _ _ _ Cruzados. Só Saudade, Dcsa6nado e Samba de uma Nota Só. 

Quem ainda não ouviu a arte, o engenho, a beleza da~ notas Começa a surgir no Brasil um novo ritmo musical, a -Bossa Nova, 
melodiosas de Garota de Ipanema. Desafinado, Samba de Uma que, criada por João Gilberto, encontra em Tom Jobim a sua ex
Nota Só? 'fom era a própriã música. Cantava com prazer e alegria pressão maior. 
as dores do amor sem tragédia. Por isso, sua produção sangrava de Com Billy Blanco produziu Tereza da Praia, Sinfonia do 
a.mor-. O amor belo, repl_eto de puro sentimento. _ _ _ Rio de Janeiro. No entanto. é ao lado do diplomata, poeta e boê-

PoucoS artistas, no mundo, atingimm a Plenitude alcançada ·mio Vinícius de Moraes que Tom,Job_!m ç_xplode, com Chega de 
- por Tom Jobim. Ele transpirava melodia. Tom Jobim fundia o sa- Saudade, marco definitiv_o da Bos·sa Nova, veio musical Cjue tao-

grado e o profano sem cair em pecados, porque estava acima de tas oportunidades abriu a instrumentos bra~ileims como o pandei
tudo. Era um semideus. Seus gestos gotejavai:n inelodias. O piano ro e o violão. 
era sua morada, seu Olimpo. Suas músicas eram arquiteturas irupi- Alheio à c-ótica que classifiCou -Chega de Saudade de pUra 
radas no ideal de beleza grega. tapeação, o compa~to de 7~ rotações cai nas graças do público e 

Aos 67 anos de idade, chega-nos o adeus de Tom Jobím. ganha o mercado. E sucesso.. Meses depois, a a~itação de Chega 
Acima do bem e do mal. Tom Jobim não partiu. Está aqui, entre de Saudade obriga a Odeon a produzir um LP com o mesmo títu
n6s. Está na etemidãde àe suas colllJ)OSições. Na forma despojada lo. Passando ao largo da critica, Tom Jobím. suas composições e 
de viver, de se entregar. idilicamente, aos versos da vida e da parceiros se popularizaram. Aos mais céticos, ele enfia goela abai
paixão, aos gemidos arrebatadores e na sensualidade musical de xo a irônica canção Desafinado. 
sua obra. Todavia, a consagração chegou com três songbooks edita-

Sr. Presidente, convém recolher, de uma entrevista que ele dos por Almir Chediak, em 1990. produção que culmínará-·eom o 
havia concedido ao jornal Folha de S. Paulo. no dia 22 de novem· lançamenló de mais três discos, previstos para 95 e interpretados 
bro e publicada no dia 9 deste mês, um trecho em que diz: "A Uni- por vários artistas. A mOrte de Tom poderá antecipar esse projeto. 
ca vantagem que o gueiTCiro tem sobre seus colegas homens é que Depois de Orfeu do Carnaval e 9lançamento de um disco 
o guerreiro sabe que vai morrer, então as coisas ficam mais impor- nos Estãdos Unidos. Tom Jobím retoma ao Rio de Janeiro parn, 
tantes. Ele sabe que tem que fazer as coisas a tempo. Isso eslá no em 1963, ao lado de Vinícius, gravar Garota de Ipanema. Quatro 
Castaiieda". an9s depois. em parceria com Frank Sinatra, ganha o prêmio 

Em Tom Jobim o amor é ao mesmo tempo fmito, singelo, Grammy. apesar da incompreensão dos crfticos brasileiros. Em 
alegre, risonho, profundo, gmcioso e_ gostoso. porque ele tinha a 1967, Tom Jobim e Cbico Buarque se classificam em primeiro lu· 
visão universal da música. "A niúsica sezve para muitas coisas. gar no Ten::.eiro Festival da Canção, com a música Sabiá. 
Sezve para ouvir, pam namorar.- par.i c!.Wçar, para martbar, para Vou encerrar, Sr. Presidente. lembrando que, em novembro 
agredir, até para matar''; dizia ele. deste ano. Tom Jobim lançoo o disco Antonio Brasileiro, depois 

Velbo parceiro de Tom Jobim., o também compositor e can- de sete anos sem gravar. No clisco,homenagens a C3ymmi e Villa
tor Edu Lobo, assim o defmiu: "De todos os arquitet~ da música Lobos. No mesmo mês é lançado Duets 2. de Frank Sinatra. onde 
brasileira, Tom Jobim é, seniOúVidã;O de traço mais amplo c per- Jobim canta Fly me to the Moon. 
fe1io". A música de Tom Jobím é universal. . Finalmente, por toda essa vasta obra, Tom Jobim permane-

Filh_o de Nilza Brasileiro de Almeida e do diplomata e poeta ce entre nós. Águas de :Março, Garota de Ipanema, Eu Sei que 
parnasiano Jorge Jobim, desde cedo Tom Jobim fora- atraído pelo Vou te Amar, Se Todos F~ssem Iguais a Você são músicas eier
mundo musical. Desafxando Preconceitos familiares e de céticos nas_de Tom, na harmonia dos versos, na alegria e na beleza dos 
criticas especializados, TomJobim impôs ao-Brasil e ao mundo a acordes das canções. 
sua obra. Trocw as linhas simétricas do bscrltório de arquiteturn, Tu sempre fostes. Tom. e serás eterno, como eterna e sagra-

. onde estagiava, pela irracionalidade voluptuosa, mágica e incon- da é a tua obra. 
trolável dos acon:Jes. E construiu um belo edifício musical no Brasil. Em o que tinha a dizer para encaminhar o requerimento, Sr. 

Autor de! quase 500 canções, TomJobim, em 1954, em par- Presidente. 
ceria com João Stokler, gravava o primeiro disco, tendo como car- O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em votação ore-
ro-chefe a música Faz uma Semana: "Faz uma semana que não queritncnk>. 
vejo o meu amor/faz uma semana que não sei onde estou". Antes, Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
porém. cansado da vida notuma., das boates e bares cariocas, acei- tados. (Pausa) 
tou o convite da gravadora Continental, no início dos aJlOS 50. Na Aprovado. 
gravadorn. colaborava nos arranjos para Nora Ney, Doris Montei- Será cumprida a deliberação do Plenário. 
ro, Luiz Bonfá, Cbiquinho do Acordeon e o conjunto Os Cario- A Mesa se associa às justas homenagens prestadas boje ao 
cas, grupo do qual também fez parte. compositor brasileiro Tom J ob!m. 

Uma ligeira apreciação, para também diUr :que eiC passou 2 - O S~. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em sessão ante-
trabalhar em arranjos para Orlando Silva e Dalva de Oliveira, e . _rior, foi lido o Requerimento D0 S 958, de 1994, do nobre Senador 
que se inspirou nas nuísicaS óos grandes mestres Radames Gnatal~ 
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Aureo Mello, solicitando, nos termos do art. 40, § 1°, do Regi
mento Interno, autorização para desempenhar missão no pcriodo 
mencionado. 

O requeri:tneflto depende ãe parecer dr~. Comissão de Rela
ções Exteriores e Defe~a Nacion~al. 

Solicito ao J10bre Senador1acqucs Silva o pareCer, em subs
tituiçio à Comissão de RC~es Exteriores e Defesa· Nacional.-

O SR. JACQUES sn.:vA (PMDB-GO. Para emitir pare
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:r's e Srs. Senado
res., o Senador Aureo Mello solicita licença do Senado para parti
cipar, como observador, da 49a Asscmbléia-Gt!ral da ONU. 

O requerimento está devidam~~nte inSlrt.1ído, inclusive Cüm o 
decreto do Senhor Presidente da Renública. 

O parecer é pela aprovação, Sr .. Presidcnte: 
O SR. PRESIDENTE (Nabnr Júnior) - A votação do re

querimento fica adiada por falta d~ quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Nab0r Júnior) - Em sessão ante

ricr, foi lido o Requerimento n° 976, de 1994. do Senador Magno 
Bacelar, solicitando, nos termos do art. 40, § I 0, do Regimento In
terno, autorização para desempenhar missão no petlodo mencionado. 

O requerimento depende de parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional. 

Solicito ao nobre Senador Ja"cques Silva o parecer, em subs
tituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO. Parn-emitir pare' 
cer. Sem revisão do orador.)- Sr. PruSidentC,-Si-'s -c Srs. Senadores, o 
nobre Senador Magno Bacelar soliCitã fíctinça para participar. 
como observador, dos trabalhos da 49• Assembléia-Geral da ONU. 

O requerimento está devidamente insuuído. 
O parecer é pela aprovação. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A votação do re-

querimento fica adiada por falta de quorum. - -
A Presid~ncia dispensa, na presente sessão, o período desti-

nado à Ordem do Dia. nos tem1osdo art. 174doRegimento Intemo:-
0 SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Na pfesente ses

são terminou o prazo para a apresentação de emendas às se-
guintes matérias:" , -

-Projeto de Lei da Câmara n•!SO, de 1992 (n°3.217192. na 
Casa de origem), que proíbe a entrada e a navegação de embarca
ções oom- cãrga. ·de plutônio ou resíduos rn.diqativos no mar territO-
rial e na zona econômica brasileira; ~ 

-Projeto de Lei da C~~ n° 101. de 1993 (n° 1.258/88, na 
Casa de origem). que ftxa direuizes e bases da Educação Nacional; 

- Projeto de Lei da Câmara n° 241, de 1993 (no 2.817/92, na 
Casa de origem). que altera o 'art. 322 da Consolidação das Leis do· 
Trabalho; 

-Projeto de Lei da Câmara n° 6, de 1994 (n° 1.800/91, na 
Casa de .origem). r.pm estabelece f6rinula de atualização dos tipos 
especiais de rcnu.lllemção trabalhista baseados na média dos valo
res recebidos em meses anteriores ao do pagamento; 

-Projeto de Lei da Câmara no 23, de 1994 (n° 489/91, na 
Casa de origem). ljUC altera a redação do§ 1° do art. 239 da Con
solidação das Leis do Trabalho; 

- Projeto de Lei da Câmara n• 64, de 1994 (n• 3.754/93, na~~' 
Casa de origem), que dispõe sobre a liberdade sindical e dá outras 
proVidências. 

Os projetas não receberam emendas, e serão incluídos em 
Ordem do Dia, opottunamente. -

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Pre~idência convo
ca sessão exuaotdinária a realizar-se amanhã, às 1Cb30min, destinada 
à apreciação dos Requerimentos n°s 985,994 e 998. de 1994.- _ 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Não hã mais ora
dores inscritos. 

Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os 
traballios, designando para a sessão ordinária de amanhã. às 
14h30inin. á Seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
PROJETO DE DECRET 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° 250/93 na Câmara dos Deputados}, 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Laj(/ado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 
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Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão_ de Educação: 

- JO pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: SenadiJr Áureo Mello, 
pela, regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 45 DE 1993. 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 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 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; 

- 2° pronunciamento:. Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos ,atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n°·46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova ·a permissão outorgada à RÁDIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia 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, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e proc.edimentos concernentes à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da .. RÁDIO JORNAL 
DO 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 prÕjeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 49, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para explorar ~erviço 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 Educaçlo. 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

_6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA 
NOVA ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Borrazópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, 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 turno único, · do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dQs 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; 
- 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo, pela regularidade dos · atos e procedimentos 
concernentes à proposição 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
. Legislativo n° 55, de 1993 (n°267/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ 
EMPJYI,ENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda méi:lia na Cidade de Floriano, 

. Estado do Piauí, tendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 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 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que. aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO 

- CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação. 

10. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, 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° 9, de 1994 (n° 301/93, na Câtllara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de 
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-

sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer'favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

' 

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

-· Votação, em turno único, do Projeto de . Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul, tendo -

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

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

- r pronunciamento: Relator: Senador Mejra 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 J 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
. Legislativo n° 11, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 



que aprm...... v ato que renova a permissão outorgada à SA. 
RÁDIO vrp,: 1 /"~~· ,'I/.1R}}), para PXf)/orar serviço de radiodifusão 
sonora e,;l ]i·eqüencta modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, ttnuo 

P«:· .. :t:e: favnráveL profendn ..:w Plenário, Relator: Senador 
---------- --- - - -- . 

Dirceu Cm-neir•), em substituição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

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

Votaç:cto. · em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n" 1.!, de l994 (n° 319/93, na Câmarados Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CULTUR.r: '>':' /r:JRO DO srrL para executar serviço de 
radiodifusõr; ·' ·.nn- <-!trt Jreqüém ia modulada na cidade de 
Sorocaba. , ,. · · :'c .\i'.' Paulo, tendo 

Parect:: ~s tavoraveis, proteridos em Plenário, Relator: 
Senador i\rki r a ;: JitJo, cm substítuíção à Comissão de Educação: 

- l' pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2u oronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimc r . , " K,;niente:,: à proposição. 

14 
PROJrr~J f; :. Hf.CRVTO LEGlSI,ÁTJVO ~ Í8, DE 1994 

(Incluí.d .... '''-' C,rdun do Dia nos termos do art. 375, Vffi, do 
Rtgímento Interno) 

V('ta\ilO. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n'· l8, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputados), 



------ ~- ~~ --
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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 Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituicão à Comissão de Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem ·do Dia, nos termos dó art. 375, VIII, do 
Regimt?nto Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados),, 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOCANTINS LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápo/is, Estado de 
Goiás, tendo 

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

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, 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° 23, de 1994 (n° 327/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
MONTANHÊS DE BOTELHOS L1'DA. para explorar serviço de 



8840 Terça-feira 13 DIÀRIO DO C(JNGRESSO NACIONAL (Seção In Dezembro de 1994 

radiodifusão sonora em onda média na Cidade· de Botelhos, 
Estada de Minas Gerais, tendo 

Parecer fav~rável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
· Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educaçao. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, vm, 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 DO VALE DO SAPUCAÍ para executar 

_ serviÇo de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, DE 1993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 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 
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de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiabá, 
Estado de Mato Grõsso. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

19 . -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno _único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
Cidade· de Londrina, Estado do Paraná. (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, vm, do 
· Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo 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 radiodifusão sonora em 
.freqüência modulada na _cidade de Mariana, Estado de Minas 
· Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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21 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto- de Decreto 
Legis~ativo n° 8, de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Deputa~os), 
que aprova o ato que renova apermissão outorgada à RADIO 
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) 

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 20, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE 
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO __ LTDA., atualmente 
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para 
explorar serviço 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 doDia,nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a permissão da FM RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCO VERDE LTDA., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994 

J!ncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
parágrafo único, do Regimento Interno) · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 26, de 1994 (n~ 344/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS 
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência _modulada na . Çidade de. Medianeira, 
Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGIS~ATIVO No 39, 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° 39, de 1994 (n° 296/93, na Câ.Q:lara das Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SERRA 
NEGRA FM LTDA., para explorar ·serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, Estado 
de Minas Gerais. (Dependendo. de parecer da Comissão de 

·Educação) 
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26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994 
(Incluído 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 dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comissão . de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

27 
A . 

SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO 
SENADO No 179, DE 1990 

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

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° 179,. de 1990 (n° 202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre o regime de prestaçlio de serviços públicos pela 

· iniciativa privada, preisto no art. 175 da ·Constituição, e regula a 
concessão de obrapúb/ica, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Fogaça, favorável ao Substitutivo da Câmara, com requerimentos 
que apresenta. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de ·Assuntos 
Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura) 

- - -- -
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28 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11-2, DE 1993 

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

V.otação, em turno único, do Projeto de Lei·do Senado n° 
112, de 1993~ de autoria do Senador CésarDias, que alterao-art. 
19 da Lei no 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo para a 
demarcação das terras indígenas, e dá -outras providências, · 
tendo, 

- Parecer, proferido e111 Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, favorável, ao Projeto e à emen:da, em substituição. à 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

29 
" SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO No 114, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b'\.do 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao ' . . . 
Projeto de Lei" do Senado n° 114, de 1991 (n° 2.560/92, naquela 
Cãsa), de· autoria do·. Senador Marco Maciel; qu-e· estíi'belece 
normas para o uso das técnicàs· de engenharia genética para a 
construção, manipulação, circulação eliberaÇão de moléculas de 
DNA- Recombinante é de 'organismos e víros que os· contenham e 
dá outras providências. (Dependendo de parecer dá ComisSão de 

. Assuntos Sociais) 
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30' 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 117~ DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b"; do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° llí; de 1994 (n° 4.151193, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres das. Comissões de_ Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

31. 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 122, 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° 122, de 1994 (n° 4.714/94, na Casa de origem), que altera a 
redação 4_o parágrafo único do art. 60 da L?i n° 8713,. de 
setembro de 1993. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

. . 

32 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 128, 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°.128, de 1994 (n° 4.147/93, na Casa de origem); de iniciativa do 
Presidente da República, que transfoma a Companhia de 
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Pesquisa de Recursos Minerais - CP RM em empresa pública e dá 
outf:~ proyidências . . {Dependendo , de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

33 
A , 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, na Casa de origem), que cria e 
transforma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6° Região, os cargos que 

. menciona e dá outras providências. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania) 

34 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 1993 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 94, de 
1994) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
122, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a -
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das 

; Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 
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35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, l)E .1994 

(Em regime de urgência nos te!"rnos do art. 336, "c", do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução n° 122, 
CC -. de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autvria do Senador Coutinho Jorge, que altera o 

·Regimento Interno do Senado Federal, transformando a 
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

36 
MENSAGEM No 309, DE 1994 

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

Mensagem n° 309, de 1994, do Serihor Presidente da 
. República, encaminhando ao Senado Federal solicitação seja 
autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até · cento e quarenta milhões de dqlares norte
americanos, de principal, entre o Estado do Ceará e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
destinada ao Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos 
Recursos Hídricos do Ceará. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 
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37 
OFÍCIO No S/72, DE 1994 

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

Q:flcio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaini~ando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido dé 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) 

38 
OFÍCIO No S/74, DE 1994 

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

Oficio n° S/74, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação da 
Prefeitura do Município de São Paulo, relativa ao pedido de 
emissão de Letras- Financeiras do Tesouro daquele Município, 
destinadas à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

39 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N° 13, DE 1991 -
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13, de 1991 ~-Complementar (n° 223/90- Complementar, na Casa 
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de origem)_, que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e 
dã outras providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
. de Constituição, Justiça e Cidadania, 1 o 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 
·a 4 - CCJ, que· apresenta; 2° pronunciamento: contrãrio às 
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenãrio. 

40 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 125, DE 1991-
COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 -Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art . . 169 4a Constituição 
Federal, tendo 

- Pareceres,. proferidos em Plenãrio, em substituição à 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, 1° pronunciamento: favorãvel ao Projeto; 2° 
pronunciamento: favorãvel à emenda de Plenãrio. 

· (Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão) 

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 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 
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Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 192 .. da Coi')Stituição 
Federal, que dispõe sobre a cobrança ç/e juros reais máximos, e 
dá outras providências, tendõ 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão "de Assuntos 
Econômi~os. 

42 
REQUERIMENTO No 484, DE 1994 

Votação, em turno úgico, 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 Alimentar (CONSEA), Dom 
Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Herbert de 
Souza (Betinho ), para prestar, perante o Plenário do Senado 
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no 
Brasil, especialmente nas regiÕes mais pobres, e· apresentar as 
sugestões e medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da 
República, com vistas a enfrentar tão grave questão. 

43 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 151, DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia no.s termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 151, de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
extinção da contribuição sindical a que se reforem os arts. 578 a 
591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
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Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 ·e dá outras 
providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°s I .e 2, .que 
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário) 

44 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 199, DE-1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 199, de 1993 (n° 53/91, na C~a de origem), que dispõe sobre a 
Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável sob n° 240, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. 

45 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO ~o 70, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 70, de 1994 (n° 290/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova os textos do Acordo de Transporte fluvial pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova 
Palmira) e de. seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos 
Aduaneiros, Navegação e Segurança, Seguros, Condições de 
Igualdade de Oportunidades para Mator Competitividade, 
Solução de Controvérsias e Cessação Provisória de Bandeira, 
tendo 

Parecer favorável sob n° 259, de 1994 da Comissão de 
- Relações Exteriores e Defesa Nad~nal. 
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46 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, CE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 2!54, parágrafo 
· único, do Regimento Internú) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
autoriza o Poder Executivo a definir as terras indispertSáveis à 
preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos 
Estados, na forma do art. 23, VI e VII, combinado com o art. 24, 
VI, da Constituição Federal, tendo 

r arecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 1994-

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n° 227, de 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com 

emendas I ~ 2-CAE, que apresenta. 

48 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 97, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 97, 
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
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como ~onclusão de seu Parecer n:o 238,- de 1994), que autoriza o 
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio _de Janeiro - LFTRJ, cujos recursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1 o 

_semestre de 1995. 

49 
·PROJETO DE RESOLUÇÃO No 98, DE 1994 

. . Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 98, 
de 1994 (apresentado pela Comissão de· Assuntos Econômicos 
corno·conclusão de seu Parecer n°242, de 1994), que autoriza o 
Estado de Pernambuco a oferecer contragarantia à operação de 
crédito externo a ser contratada entre a Companhia Energética de_ 
Pernambuco - CELPE e o Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, 

_ com o aval da União, no valor de R$ 9.396.495,00 equivalentes a 
DM 15.000.000,00, em 01.07.94. 

50 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 99, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 99, 
de 1994 (apresentado pela Comi~são de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n° 243, de 1994), que autoriza o 
Governo do Estado do Espírito Santo a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Espírito Santo- LFTES, cujos recursos 
serão 'destinados ao giro de 72, 10% de sua Dívida Mobiliária, 
vencível no 1 o semestre de 1995. 

51 . ·-
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 100, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
100, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
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Económicos como conclusão de seu Parecer no 244, de 1994), qqe 
autoriza o Governo do. Estado da Bahia a emitir, 'àtravés de ofertas 
públicas, Letras Financeiras -do Tesouro do Estado da Bahia -
LFTBA, destinando-se os recursos ao giro de sua dívida 
mobiliária com vencimento no I 0 seméstre de 1995. 

52 
PRO.JETO DE RESOLUÇÃO N°-101, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
101, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Parecer n° 245, de 1994), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir, através de 
ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro ~o- Estado do 
Mato Grosso (LFTE-MT), destinando-se os recursos ao giro de 
sua dívida mobiliária com vencimento no 1° semestre de 1995. 

53 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 102, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
102, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Económicos como conclusão de seu Parecer n° 246, de 1994), que 
autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 

· Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas à rolagem de oitenta e 
oito vírgula, dez por cento da dívida mobiliária do Estado, vencível 
no 1° semestre de 1995. 

54 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 103, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
103, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
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Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 247, de 1994), que 
autoriza à emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Paraná - LFT -PR, destinadas à rolagem de noventa e nove inteiros 
e vinte centésimos por cento, da divida mobiliária do Estado, 
vencível no 1° semestre de 1995. 

55 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 104, DE 1994 

. Discussão, em turno único, do Projeto de .Resolução n° 
i04, de 1994 (apresentado pela Comissão de Asstmtos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer -no 248, de 1994 ), que 
autoriza a celebração do Termo de subrogação, Cessão e 
Aditamento ao Contra.to de Co'lnpra e Venda com Financiamentos 
de Equipamentos e Materiais destinados às Unidades Hospitalares 
Brasileiras, firmado em 15/02177, entre o então Instituto de 
Previdência Social, INPS, sucedido pelo Instituto Nacional de 
Assistência Médica da Previdência Social - INAMPS, em 
extinção, e a empresa alemã Intermed-Export-Import. 

56 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 35, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

N° 3 .172, de 1992, na Casa de origem, de iniciativa do 
Ministério Público da União, que dispõe sobre a criação de 
Procuradorias da República em municípios do interior, e dá 
outras providências. 
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(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

57 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 73, DE 1991 

(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

-·De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de 
médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para 
complementação de estudos universitários. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1993 

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

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede 
ao . idoso e ao deficiente fisico ou mental, _ o beneficio da 
percepção de um salário mínimo mensal, desde que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família, regulamentando o inciso V do artigo 203 
da Constituição Federal. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
Sociais e Assuntos Econômicos) 
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59 
MENSAGEM No 314, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de :24 de outubro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a · escolha do Senhor VALDIR 
RIGHEITO, para exercer o ·cargo de Ministro Togado do 
Trib"!lnal Superior do Trabalho. 

60 
MENSAGEM No 349, DE 1994 

ESCOLHA .DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 349, de 1994 (n° 991194, na origem), de 11 de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Está encerrada a 
sessao. 

(Levanta-se a_ sessão às 20h.) 

ATA DA 133' SESSÃO, REALIZADA 
EM 19 DE OUTUBRO DE 1994 

(Publicada no.O~N Seção ll- de 20, 10-94) 

• · ' RE'I1FICAÇÕES 

Na página n° 5.818, no ca~çalho da Ata, 

Onde se lê 

Ata da 133"' Sessão, em 9 de outuhro de 1994 _ 

Leia-se 

Atada 133•Sessã.oCIDJ9deouUJbrode 1994. 

Na págin,a n~ 5852. no cabeçalho pá Ala 

Onde se lê '. 
''. 

·Leia-se 

Ata da 134"' Sessão, em 27 de outuhro de 1994 

Ata da: '134• Sessão, 'em 19 de outuDro de -1994 

ATA DA 142' SESSÃO, REALIZADA 
EM 25 DE OUTUBRO DE 1994 

(Publicada no DCN- Soção ll,dc 26-JD-94) 
' ' . . - ' -

RETJFICAÇÃO 

Na página 5982. 1• coluna, na leitura do Projeto de Lei da 
Câmara n• 128, de 1994, 

Onde se lê: 
Parágrafo 1° O l\1inistério. de Estado de Jvfi.nas e Energia de· 

terminará à CPRM •.. 

Leia-se: 
Parágrafo l 0 O Mínistro de Estado de Mi.n.ts c Encrgb dc-

tenninarH CPRM, ... . 

ATOS DO PRESIDENTE 
A TO N" 362194 

Que aposentou MARISA LEMOS DE ABREU, Técnit·o 
Legislativo. 

APOSTILA 

Fica alterado o presente Ato para excluir a e-xpressão "a par
tir de 26 de outUbro de 1994". 

Senado Federal, 9 de dezembro de 1994.- Senador Hum
b~rto·Luccna, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N'369, DE 199-1 

O Presidente, d~ Senado FcclCral, no uso da sua t·ompt'lên
cia regimental e regulamentar, de conformidade com a c.Jr.:lc~~~ç.iio 
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Dire
tora n° 2, de 4 de abril.de 1973, e tendo ~m yist.a. o que cons1a do 
Processo n° 007.651193-7, resolve alterar a Resolução SF n° 54!64. 
de 21-10-64, para manter aposentada, voluntnriamente. a servidora 
ANA AUGUSTA DIAS DA CUNHA AMAZONAS, Analista Le· 
gislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo. Nível 
D.t, Padrão 45, do Quadro de. Pessoal do Senad_o EederaJ, nos ter· 
mos do art. 40, inciso llL alínea a. _da Constituição Federativa· do 
Brasil, combinado com os ans. 186, inciso III, alínea a. e 67. da 

.Lei n° 8.112, de_l990, bem assim com os arts. 34 § 2c'._~7: c 41. da 

Resolução (SF) n" --12. de 19-J:.. a p.:1tit de ~2 de abril de 1993. ob
sCIVado o dispostn /l() art 37. inL"iso XI. Ja Constiuição Federal. 

Senado FL•,kr:d. R dt• Jl·:·l·mhl\l JL· 1994.- Senador Hum· 
berto Lut:cna. Pn:siúcnte. 

ATO DO J>RES]I)ENTE N"' 370, DE 1994 

O f-'rcsidentc do Senadn Federa!. no uso da sua competência 
regimentai c regulamentar. dl' confnnnidat!c com a delegação de 
competência qui' !he r(ll •'U(O!'J.!:!da p!"!n Ato da COmissão Diretora 
n°2. de 4 d~~ ahril ,h· 1')7.1. v ~~·nJ,1 ''lll vi~t:1 (l que consta do Pro
ces.so n" U09.464JIJ3.0. n.:.~olv<.~ alterar o Ato desta Presidência n° 

. 39. de 1975. puhJi, ,ldll dd I)( :t-,; II.. dt: :!7 (). 75, para manter apo-
sentada MARY DI-' I:AJUA AI .IHJQilFR()UE. Analista Le_gislati
vo. Nível IJL Pad1·:·1,1 45, nPs 1\'mln.-. do <111. 40. inciso Dl alínea a 
da Constituição d.1 R1~p1ihli~·:1 Ft~demtiva Ú(l Brasil. combinado 
cnm os arts. 186. ÍJKi'õo III. :!lim~a a. t• 67 da I .c i n° 8.112, de 1990. 
bem assim com os :nU;. 34 § ~". :~7 L' 41 d:t Rf"s-olução SF n° 42/93, 
com proventos intq:rais. a pa!1 ir de I" d\' ahril de 1993, observado 
o disposto no art. 37. itKisn XL dn_ (\m~liLl!içân Federal. 

Senado Ft•lkl':\1, H Úl' dt~t.(~nthro til' 11}94. - Senador" Hum· 
hcrfo Lucena. Pn·~idcnte. 

ATO ])O PRESmENTE ~" 371, DE 199.1 

O Prc~iJenh~ do Seuadn h·(!t•ral. nn uso da sua compe
tênl'ia regimental,. rcgul;ulwntar, dl" c-onfom_lidade com a· dele
gação de compL·tl·rwia yuc lh~.: flll ll<lll!l",!!ada pelo Ato'da Co
missão Oireh1ra n" 2. tk 4 dt• ahril tl~" ]1)7:1. c tendo cm vista o 
que consta do Prn,·cs~o n'' 020.73.31943. n~;mlve aposentar, vo
luntariamente. ROMA_O BA_J'JS I 'A Db SOUZA. Técnico Le
gis!ativo. Área (.k' Pnlína. Sc~uran,·a c l'ransporte: Nível II. Pa
drão 30, do QUad!•l de Pcs.-:oal J,l Sl'JJ:ttb federal, nos termos 
do art. 40. int:iso Ill. alínea<.'. da t'nnstituJçãÕ da República Fe-· 
dcrativa do Brasil. comhin.tJ11 com os a11s. 186, inciso fíi., alí
nea c. c 67 Ja Lei n·' X. 11:'. (k~ l9(JO. hL'm .::1."-.-:im com a Resolu
ção SF n'' 77, <.h.: lY92. e tlS .art::.. J4 §i 2··~e 37. da Resolução 
(SF) n° 42. de 19;J3. wm p1"1Jvenros. propordonais ao tempo de 
serviço, ohservad11 o disposhJ !Hl art :n. inciso X:I. da Consti
tui~·àn Federal. 

Senado h•(.kra!. 9 de dL·tcmhm J<: 1<194.- Senador Hum· 
hcrto LlH.'t.'Ua,l'tv-.IJL'tlil'. 

ATO JJO i'RESIIH." I t. :>i" 372, DE 199.1 

() Prl'sidenr,· dn s,:r1.1du J.'cdt.lal. 11-1 u::;o da sua compe· 
tência rcgimcnt<J_I. c- rcg.ui.IJIIt'Jil,u, de .. ·,)Jlfomlidad.e com a 
dclcga\'.ãl1.Je conlpCtênci<l qcre lht' fu1 outorgada pelo Ato da 
Comissão Dirctma n" 2, Jl' -t lk .d~ril de 1973, e tendo _em 
vista o que com;Ja do Pr,Kc;o;so n~ 010.765/94-0, z:esolve apo
sentar, voluntarianwntL', M.\RlA LL'Ii . .'\ DE MOURA COS
TA. Analista Ll'~isl.tti\n, .\rl'•l J~.· ;\ptlio Técnico ao Proces
so Legislativo. t':ível 111. 1\i,iliw 4:'·. Jo Quadro de Pessoal 
do Sr..:n.1d(1 F.ei-kr.d, IHl.'> ll'l"nhl.'- ,r,,----:Ji::- ..tO, im·iso III, alínea 
c. da (\w~litui..;J,j ,J.I Rl'[Hli.]il';l r ~·d..:r.lliva do Brasil, combi
nado t.'om ns art~. l-R6. iJh·iso TIL .dine;t c, e 67, da Lei n° 
X.112, e 1990. h1:111 a.s~im "'llll ,~~ :trl.'i. 3.-t § 2°, 37; e 41, da 
Rc:wlução (SF) ~~-· ·12. <,h.• I ')9:1. L• 1111 proventos proporcionais 
ao tempo de sen i\"t\ ohSL'rv.tJ,) u t!i::.pllSLo no art. 37, inciso 
XI. da Constitui<;:"io fcdet:ll. - ---- -

Scnad11 h·deral. 9 Jt: dO.l'liÚl!'!l de li.J9..t.- Senador Hum· 
ht.•rtu Lucena. Presidente. 

ATO ])O l'HE~li>ENTE 1\" 373, DE 1994 

-L) Presiu~:n!l·- J;1 Scnad(\ h·dcrn[. no uso da. sua competência 
reginH:JJta1 c regulnmcntar, cm confonnidadc com a delegação de 
L'011lpl~têm·Ja ljUL' !I te fni {1\lllW,:.::ad:I rC'!t) Atn da Comissão D~retora 
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0° 2, de 4 de abril de 1973. e tendo em vista o grie -consta do Pro
cesso n° 1885/93-6. resolve aposentar por-invalidez permanente. o 
servidor PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, Mat 0617, Técnico 
de Indústria...GráfiCéi. Legislativa, NÍvel II, Classe Especial, Padrão 
III/M22, d_Q Quadtc de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Fe
deral - GEGRAF, nos termos do art. 40, indSõ I, da Constituição 
da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, in
ciso I,§ }0

, da Lei n° 8.112, de 11 de dézembro de 1990. 
Senado Federal, 12 de dezembro de 1994. - Senador Hum

berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 374, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso da competência 
que lhe foi delegada pelo art. zo,alínea a, do Ato da ComissãoDi
retora no- 2, de 1-973, e tendo em vista o disposto no att. 36, pará
grafo único, dã Lei 0° 8.1 12. de 19"90, e o qUe consta do Processo 
n° 020369/94-8, resolve remover, a pedido, da Sede do Órgão em 
Brasília para ler lotação e exetdcio na Representação do Senado 
Federal no Rio de Janeiro, MARIA CONSUÊLO DE CASTRO 
SOUZA, M~cula 3862. ocupante do cargo de Técnico Legislati
vo, Nível II, Arca de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Es
pecialidade Processo Legislativo, do Quadro de Pessoal do Senado 
Fedend. 

Senado Federal, 12 de dezembro de 1994. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

ATO DO PRESIDENTE N" 375, DE 1994 

O Presidente do Senado Federal, no uso __ das atribuições que 
lhe confere o Regimento Interno, e de acordo 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 viSr:i O que consta do Pro
cesso n• 013.350/94-3, resoive readaptai, REINALDO PEREIRA 
DA Sll... VA, Técnico Legislativo, da~ de Polícia, Segurança e 
Transporte, Nível IL Padrão 30. para a Area de Apoio Técnico ao 
Processo Legislativo, Nível II, Padrão 30, do Quadro de Pessoal 
do Senado Federal, de acordo com o disposto no art. 24 da Lei n° 
8.112, de 1990. e art. 426 do Regulamento Administrativo do Se· 

·nado Federal, aprovado pela Resolução SF n° 58, de 1972. 
Senado Federal, 12 de dezembro de 1994.- Senador Hum

berto Lucena. ~idente. 

ATO DO DIRETOR-GERAL N• 145, -DE 1994 

O Diretor-Gera.l dO Senado Federal. no uso de suas atribui
Ções regulamentares e de acordo com o disposto no art. 2°, do Ato 
D0 9, de 1992. do Primeíro Secretário. resolve: -

Art. 1 o Designar os servidores TADEU ISIDRO P Ã TRoei. 
NIO DE MORAES (matricula 3180) e CARLOS MAGNO FA· 
GUNDES FRANCI (matricula 2369) gestores, tifular e substituto, 
respectivamente, do Contrato n° 050. de i 994, celebrado entre o 
Senado Federal e a empresa Construtora Norte Brasil Ltda., para 
"reforma dos gabinetes n% 1 a 6 dos Senhores Senadores, localiza
dos no Térreo do Bloco "A" do Anexo II do Se,pado Federal. e de 
um gabinete l~lizado no primeirO pavimento do mesmo Bloco". 

Art. 2° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. 
Em 12 de dezembro de 1994.- Manod Vüda de Maga

lhães, Diretor-Geral. 

ATA DE COMISSÃO 
COMISSÃO DIRETORA 

41 Reunião Extraordinária, realizada 
em 8 de dezembro de 1994 

Às dezessete horas e trinla e cinco minutos do dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro. reúne-se a Co~ 
missão Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presi
dência. com a -presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores 
Hu-mberto Lucena,_ Presidente; Nabor Júnior. Segundo Secretário. 
Lucídio Portela e Carlos Patrocínio, Suplentes. 

Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Excelen~ 
tíssimos Senboies Senadores Cbagas Rodrigues, Primeiro Vice
President~ Levy Dias, Segundo Vice-Presidente; Júlio Campos, 
Primeiro Secretário; Júnia Marise. terceira Secretária; e Nelson 
Wedekin, Quarto Secretário. · 

Ao abrir os trabalhos. o Excelentíssimo Senhor Presidente 
apresenta Projeto de Resolução, originário da Diretorla-Geral e 
elaborado pela Secretaria Administrativa e Subsecretaria de Admi~ ·
nistração de Pessoal, e que define os critérios de incorporação da 
vantagem prevista no art. 62 da Lei n° 8.112. de lJ de dezem
bro de 1990. e no art. 41 da Resolução do Senado Federal n° 
42, de 1993. · 

Por solicitaç_ão do Excelentíssimo Senhor Presidente, o Di
retor-Geral esclarece que a proposição é decorrente da Lei n° 
8.911, de II de julho do corrente, data em que passaram a vigOrar, 
em todo o Poder Executivo, os critérios de incorporação daquela 
vantagem inscrita na Lei que estabeleceu o Regime Juridico Úni

·CO. Infonna também que idêntica providência vigora na Câmara 
dos Deputados, pela votação e conseqUente promulgação da Reso
lução no 70/94. No Tribunal Superior Eleitoral, seguindo linha 
adotada pelo Superior Tribunal de Justiça foi edilada pelo seu Ple
nário a Resolução n° 14910. de 12 de novembro de 1994. COn
clui, acrescentando que apenas no Senado federal, na prática, a 
matéria ainda nãô· fora regulamentada, o que é proposto, em ler
mos idênticos ao da Câmara dos Deputados, que, por sua vez. vo
tou Resolução em igualdade com a redação da Lei n° 8.911/94, em 
vigor desde julho último, no Poder Executivo, cujos servidores são 
regidos pelo Regime Juridico Único. o .que, igualmente ocorre no 
Judiciário, na Câmara dos Deputados, no Tribunal de Contas da 
União e no Senado Federal. 

Submetido a debate, o Projeto de Resolução é aprovado e 
assinado pelos presentes e, a seguir, encaminhado à Secretaria-Ge
ral da Mesa, para exame em Plenário. 

Nada mais havendo a kalar, o Senhor Presidente declara en
cerrada a reunião, às dezoito horas e vinte minutos, pelo que eu, 
Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comis
são Diretora, l.:ivrei a presente Ata que, depois de assinada pelo 
Senhor Presidente, vai à publicação. 

Sala da Comissão Diretora. 8 de dezembro de 1994.- Sena
dor Humberto ~ucena, Presidente. 

INSTITUfO DE PREVID!i:NCIA DOS 
CONGRESSISTAS 

PORTARIA N" 34194 

Atualiza os padrões de gra~ficações do IPC 

O Presidente do IPC - lnstittlto de Previdência dos Con
gres_sistas. no uso das atribuições que lhe confere a Resolução n° 
3/91 do Conselho Deliberativo deste Instituto, resolve: 

Art.. 1° A relação entre os padrões de gratificação IPC/CD e 
IPC/SF, estabelecida no Anexo I da Portaria D0 1/91, de 13 de ju
nho de 1991, desta Presidência. passa a ter a seguinte redação: 

"IPC~I - Corresponde à diferença entre a remuneração de 
um Analista Legislativo, Padrão 45-CD, sem comissão e sem van
tagens pessoais e a- remuneração desse mesmo Analista com a 
Função Comissionada FC-9-CD. 

IPC-2- Corresponde à diferença entre a remllD.erãÇão de 
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um Analista Legislativo, Padrão 45-CD, sem comissão e sem van- dos Senhores COnselheiros Senadores Nabor Júnior e Josaphat 
tagens pessoais e a remuneração desse mesmo A.õ.3.lista com Fun- Marinho, dos Deputados Vital do Rêgo, Nilson Gibson, Aécio de 
ção Comissionada FC-8-CD. Borba e do Doutor Antonio José Machado. Presentes, também, o 

IPC-3 -- Corresponde à diferença entre· a témtifieração de Diretof Executivo Sr. João Bosco Altoé e o Advogado Dr. Leopol-
um Analista Legislativo. Padrão-45-CD, sem comiSSão-e-Sem van- do CésarFontenele. Observado~ quorom regimenlal, o Presiden-
tagens pessoais e a remuneração desse meSI)lo Analista com fun- te declaro11 aberto os traballi.os, designando ao senhor Secretário a 
ção Coniissiõnada. FC-7-CD. leitura da Ata da Reunião anterior, ieiilizada em 20 de outubro de 

IPC-4 - Corresponde à diferença entre a remuneração de- 1994. Após a leitura, a Ata foi Colocada em discussão, em seguida, 
um Analista Legislativo, Padrão 45-CO. sem comissão e_~em van- em votação, tendo sido aprovada sem restrições. Em seguida, o 
tagens pessoais e a remuneração desse mesmo Analista COD;l Fun- Presidente apresentou e fez distribuir com os membros presentes, 
ção COmissionada FC-6-CD. os- demonstrativos fmanceiros sobre a atual situação -do .Instin.uo, 

IPC-4A -- CorresJX>iide à diferença- entre :f remuneração-de deles, constando as atuais disponibilidades pecuniárias, as aplica. 
um Analista Legislativo, Padrão 45-CD, sem comissão e sem van- ções a curto prazo, os investimentos de um modo geral, o realizá-
tagens pessoais e a rçmuneração desse mesmo Analista com Fun- vela longo prazo e, fmalmente, a receita oriunda dos aluguéis dos 
ção Comissionada FC-5~CD. · imóveis do JPC. Alnda Sobre esSa -ma léria, 6 Presidente prestou in-

JPC-5- CorresJX>nde a 80% (oitenta por cento)" do iPC.4A. fom1ações complementares, na medida que ia sendo solici~çlo. 
IPC-6 - CorresPonde à diferença entre a remuneração de Em seguida, o Presidente colocou em discussão e em seguida em 

um Analista Legislativo, Padrão 45-CD. sem comissão e sem van- votação os Balanços Contábeis 'referentes ao mês de seteiD.bro/94, 
tagens pessoaís e-a remuneração desse mesmo Analista com Fun- relatados pelo Conselheiro Nabor Júnior, com parecer pela aprova-
ção Comissionada FC-4-CD. __ _ ção. ColoCada em votação, a matéri2: foi aprovada p:rr uliãi:úmida-

IPC~ 7 - Corresponde à diferença entre a remuD.efaÇão de de. Continuando, o Presidente colocou em discussão, seguida de 
um Analista Legislativo, Padrão 45-CD, sem comissão e sem van- votação os Processos n"s 1057/94, 881/94 e 1231194, este último 
tagens pessoais e a remuneração desse mesmo Analista com FunM despachado para o Conselheiro Deputado Nilson Gibson para rela-
ção Comissionada FC-3-CD. tar. O Processo n° 1057/94, de interesse do ex-Depilado Luiz Otá-

IPC-8 - Corresponde à diferença entre a remUneração de vio Ziza. Valadares, refere-se a Averbação de Mandato. O requeri: 
um Analista Legislativo. Padrão 45-CD, sem comissão e sem van- mento foi lido, em seguida, lido o parecer da Consultoria Jurídica 
tagens pessoais e; a remuneração desse mesmo Analista com Fun- opinandQ pelo deferimento aO proceSso:-A matéria foi colocada em 
ção Comissionada FCM2-CD''. votação, t~do os senhores Consellieiros acompanhado o parecer 

Art. 2° O Padrão de Gratificação para o -COnsUltor Juridico da COnsultoria Juridica ~pela aprovação. Em seguida, foi apreciado 
do IPC corresponde à remuneração de um Analista. Legislativo, o Proc. no 881~4. de interesse da ·ex~Deputada Ana Maria Martins 
Padrão 45-CD, com a Função CõmíssíõD.àda de fC-8~CD, comas Rattes, referente a Integralização de Carência. DiscUtida e Votada, 
respectivas vantagens, nos termos do art. 3° da Resoluç:.ão D0 6'89-IPC. a I§atéria foi àprovada. ContibuãJido, o Conselheiro Nilson ÇJibsoo 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na datã-de sua assinarura. pediu a palavra pela ordem para ler seu parecer ao Processo n° 
Art. 4° Revogam-se as disposições cm contrário. 1231, de interesse do Doutor Raymundo Utbano, Consultor Jurídi-
Brasília!DF, 1° de dezembro de 1994.- Henrique Lima co deste Instituto, que traia da incmporação de. Gratificação de 

Santos. Presidente. Fu~ão. O Relator I~ 9 reQ!J.erimento e em seguida leu o seu pare-
PORTARIA NoJS/94-ll'C cer, concluindo pela aprovação. O Presidente Colocou essa matéria 

em discussão seguida de votação, tendo sido aprovada por unani· 
Determina auditoria interna na folha de paga~ m.idade. Em seguida. o Presidente deu ciência sobre o estágio em 

mento dos pensionistas do IPC e dá outras providências. que Se encontra a transação sobre o acordo de desistência ~ Ação 

O Presidente do Instituto de Previdência dos Congressistas Judicial que o IPC move contra a Empresa A Rural e Colonização 
_IPC. no uso das atribuições que llie confere 0 inciso n do art. to S.A.., Processo no 89.0010143-9, que corre na 6• Vara Federal de 
da Lei n_"'" 7.087, de 29 d~ dezembro d~ 1982, rãsolve, designar os ---Brasília. Distribuiu com os presentes o Termo de Acotdo e Tran-
Senbores RAlMUNDO URBANO,- Consultor Juridico~ FRAN- sação relativamente a direitos e obrigações envolvidos no Preces-
CISCO DOS SANTOS PASSOS, COJ)tador; VICENTE DE PAU- so, dizenoo que tudo foi leito através do Dr. Leopoldo Fontenele, 
LO PAIVA, Assessor Técnic.d. para, sobre a coordenação do pri~ restritamente de acordo com o Parecer do Senador Nabor Júnior, 

que foi o Relator dessa matéria, cUJO· rwTPr.P;r foi exaustivamente meiro, procederem a uma auditoria interna na Folha de Pagamento y---
de Pensionistas do IPC, objetivando apurar sienúilcia da Revista discutido e fmalmente aprovado por esse Consefuo. Comunicoo 
IstoÉ, no que se refere ao pagamento de pensão ao Senhor Magno ainda que o IPC já estava de posse de um cheque emitido pela A 
Bacelar nos meses de agosto, setembro e ourubro de 1994. RuraL no valor de R$363. [25,00 (trezentos e sessenta e três mil, 

A comissão deyerá expedir relatório a esta Presidência no cento e vinte e cinco reais) como pagamento da 1• parcela do que 
prazo máximo de 72 horas. ficou ajustado. Em seguida, o Presidente comunicou ao Conselho 

Brasília, 5 de dezembro de 1994. _Henrique Limã. Santos, - que Os Contratos de Prestação de Serviços AdVoca.tfciOs celebra-
Presidente. dos entre o IPC e os-advogados Leopoldo CésarFontenele eJosias 

Ata da t()- Reunião Ordinária do Conselho De
liberativo, realizada em 23 de novembro de 1994. 

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de mil no
vecentos e noventa e quatro, às onZe-horas- e trinta nlfuiitos, reu
niu-se, ordinariamente, o Conselho Deliberativo do Instituto de 
Previdência dos Congressistas- IPC, na sala das reuniões, em sua 
sede, situada no Anexo I da Câmara dos DepUtados, 25° andar, sob 

·a presidência do Doutor Henrique Lima Santos, Com a presença-

Leite, es_tava_m, ambos, com os prazos vencendo no dia 31 de de
zembro próximo. Disse que os "feitos judiciais confiados a esses 
dois profissionais, continuavam em curso judicial nas diversas 
Juntas Federais, umas em Brasília, outras no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Belo Horizonte. Entende, ser de extrema necessidade, are
novação desses contratos, e, para tanto, solicita desse colegiado. 
autorização para a renovação desses contratos. Reservando para si, 
as condições das cláusulas e outros cuidados. O Dep.ua.do Vital do 
Rêgo se manifestou, dizendo sobre o Dr. Leopoldo Fontenele que 
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ele tem se prontificado de forma mais digna e competente, trazen
do informações e subsídios a este Conselho toda vez que é convo
cado. E, que o resultado desse seu trabalho já começou a frutificar 
(quis se referir ao acordo de pagamento da A Rural e Colonização 
S/A). Em relação ao Dr. Josias Leite, disse: se não fossem tão 
transparentes seus métodos, se nio bastasse sua comprovada e re
conhecida competência profissional. existem valores eternos que 
nos une. Referiu-se ao bom convívio que tiveram na militância po
litica e juridica no EstadO de Pernambuco. Voto favoravelmente 
pela renovação dos dois contratos, concluiu. O DeJX1tado Nilson 
Gibson, dizendo que fa2ja suas às palavras do Deputado Vital do 
Rêgo, disse sentir honrado em votar pela renovação desses contra
tos. Tódos os Coosellieiros presentes manifestaram-se pela renova
ção desses contratos. Continuando, o Presidente colocou à 
disposição dos seóbores Conselheiros, para exame e aprovação, se 
for o caso, todos os Processos deferidos pa- ele ad referendum do 
Conselho Deb'berativo, num tola! de 178, sendo 145 de Auxílio
Doença. 9 de Requerimento de Pensão, 21 de Inscrição de ziovoS
Associados Facultativos e 3 de Integralizaçio de Caxência. O Con
selho, após examinar esses processos; aprovoo a todos, conforme 
transcrição no final desta Ata. Em seguida, o Presidente comuni
coo aos membros presentes que em virtude da Ação Popular pro
posta pela Deputada Sandia Slarling e outros, contrn o IPC, em 
curso na t• Vara Federal de Brasllia,. sobre as pensões pagas aos 
ex-Parlamentares investigados na CPI do Orçamenlo, ele tomou _a 

iniciativa., como inedida cautelar, de baixar um Ato no qual sus
pende o pagamento dos beneficies questionadOs na Ãção Popular, 
até que a Justiça decida e determine soberanamente. O Ato rece
beu o nóm.ero 1 de 21- I 1-94, a entrar em vigor na data de sua pu
blicação, foi sustentado nos termos do artigo 10, itens n·e Vfil da 
Lei n• 7.087/82, atinge os ex-Dep11ados Cid Carvalho, Genebaldo 
Correia, "João Alves de Almeida, Ibsen Pinheiro e Feres O maia 
Nader. O Presidente disse que esta providência decorre de está sub 
judice a questão-em foco. O Deputado Vital do Rêgo, dizenào que 
lamentava bastante esses fatos, principalmente pela ex tensão dos 
prejuízos que causarão às famílias dos envolvidos, mas entendia 
que esta atitude do Presidente era para preseiVar o Instituto. Disse 
que se o Ato é da competência do Presidente, ele estava de acordo 
e se dava por comunicado. O Dep..Hado Nilson Gibson, dizendo 
respeitar os argumentos do Deputado Vital do Rêgo, discordava de 
Sua ExcelêÓcia. - Nesse momento, o Presidente verificou não ha
ver quorum para a continuidade da reunião. Suspendeu a reunião 
às 13 horas, marcando a continuação da mesma para logo mais às 
15 horas desse mesmo dia. Às 15 horas, o Presidente reabriu os 
trabalhos dizendo que as matériaS conStaiitei da pauta dos traba
lhos, fomm. praticamente, todas examinadas e decididas. Encon
trando-se ainda em discussão a comunicação que fl.Zeia sobre o 
Ato n° 1/94 que, por medida cautelar, ele, suspendeu o pagamento 
dos beneficies aos ex -parlamentares demandados na Ação Popular 
intetposta pela Deputada Sandra Starling e outros. O primeiro a fa
lar foi o Senador Josaphat Marinho que, dizendo conhecer os fa:._ 
tos, bem -cOmo os termos do Ato do Presidente, embora, 
lameniando profundamente esses acontecimentos, estava convicto 
de que a medida adotada pelo Presidente do IPC, foi a mais acerta
da. O Presidente procedeu corretamente. Se os atingidos se senti
rem prejudicados, que recorra a justiça. Concluiu. O Conselheiro 
AnlOnio josé Machado, em face da dcclãração do senador Jõsap
hat Marinho e respeitando a intenção do Presidente em querer res
guardar o IPC, declarou-se favorável ao Ato do Presidente. O De
putado Nilson Gibson disse que gostaria de emitir :SUa opiniâci so
bre o Ato, mas solicitava emitir essa opinião sobre registro. 
Deferida sua solicitação pelo Presidente, o Deputado_ Nilson Gib
son ditou parn o Secretário: o íntegro e zeloso Presidente do IPC. 

no exercício de suas atribuições, data vênia. equivocadamente, 
considerou e resolveu por si próprio suspender, como providência 
cautelar o pagamento de beneficies aos envolvidos na Ação Popu
lar tramitando na 11 Vara da Justiça Federal de Brasília. A decisão 
é equivocada em decorrência da competência de somente caber ao 
Conselho Deliberativo do IPC examinar e julgar os processos refe
rentes aos segurados, na conformidade do inciso V do artigo 12 da • 
Lei n° 7.087/82 Portanto, o ilustre e zeloso Presidente extrapolou 
da sua competência e de suas atribuições, ao sustentar o seu. A.lo n° 
1/94 com fulcro nos itens. TI e vm do artigo 10 da referida Lei. 
Não precisa ser doutor em Díreito para que, com simples leitura e 
intetpretação dos dispositivos alegados no Ato, para descaracteri
zá-lo como sendo da competência do Presidente julgar assuntos 
dessa natureza. Isto porque. cabe somente ao Conselho Deliberati
vo do IPC julgar todos os processos referentes aos segurados. Vol
to a repetir, nos termos do inciso _V do artigo 12 da Lei n° 
7.087/82. AJustiça não determinou a suspensão do pagamento dos 
benefícios. Poderia tê·lo feito, mas não o fez. Esses beneficies têm 
caciter alimentkio dos segurados e de suas famílias, não podendo 
ser objeto de seqüestro ou penhor. Não pertence ao patrimônio 
pessoal do beneficiado e sim ao seu núcleo familiar. Ainda que 
não pedida na iniciã.I na concessão de liminar, detennjnando a s~· 
pensãÕ (e O fato cresce de iiDporlâDcia quando os autores da Ação 
Popular são, sabidamente, adversários políticos ideológicos), o 
próprio magistrado poderia tê-la detenniuado de oficio, o Juiz não 
reconheceu o fumus boni juris nem o periculum in mora. Por 
issO, decidiu não se manifestar ao início da Iite. Data Vênia, o ilus. 
tre e zeloso Presidente do IPC, se apressou, e querendo ser maior 

__ q_u~ g magistrado, embora bem-intencionado, mas evidentemente 
de modo infeliz. Dentre os beneficies suspensoS, há aqueles que se 
referem à parlamentares que foram cassados, inclusive, votei pela 
cassação dos mandatos abertamente, tanto na ComiSsão de Justiça 
quanto nn Plenário da Câmara, e ootros que apenas renunciaram 
aos seu~ mandatos. São situações distintas e que merecem trata
mento diferenciado. Concluo, registrando que na forma da lei pro
cessual civil poder-se-- ia até aduzir a existência ao incidente -de 
atentado no processo cometido pelo réu, o IPC. Consigno aqui o 
meu protesto em relação a emissão do Ato no 1194 em virtude de 
entender que questões dessa natureza fogem à competência do 
Presidente do IPC porque a cOnCessão de pensões somente pode 
ser examinada pura e exclusivaiilf"..nte pelo Conselho Deliberativo, 
nos tennos do inciso V. do artigo 12 da Lei n° 7.087/82. Se é o 
Conselho Deliberativo o órgão a quem compete conceder benefí
c~os, somente ele, como poder concessionário, pode suspender be. 
nefícios. por ele concedidos. São essas minhas considernções, 
salvo melhor juízo. Esta matéri_a não .foi submetida a votação por
que o Presidente a apresentou como comunicação ao Conselho. 
Continuando, o Presidente determinou a tra:Dscrição na Ata dos 
trabalhos de todos os processos aprovados, conforme títulos e 
numeraÇão seguintes: a) Auxílio-Doença- I 493/94, 1504/94, 
1294/94, 1294/94, 1478/94, 1453/94. 1484/94, 1514/94, 1450/94, 

1379/94. 1517/94, 1474/94, 1497/94, 1507/94, 1485/94, 1448/94, 
1473/94, 1456/94, 1533/94, 1530/94, 1527/94, 1528/94, 1532/94, 
1534/94, 1522/94, 1523/94 1487/94. 1489/94, 1480/94, 1519/94, 
1483/94, 1481/94, 1461194. 1553/94, 1544/94, 1535194, 1541/94, 
1557/94, 1552/94; 156fl94, 1543/94, 1538/94, 1536/94, 1560/94, 
1537/94, 1540194, 1546/94, 1565/94, 1539/94, 1559/94, 1488/94, 
1586/94, 1602/94, 1601/94, 1616/94, 1596/94, 1582/94, 1600/94, 
1583/94, 1588194, 1562.194. 1591/94, 1576/94,1568/94, 1593/94, 
1563/94, 1577/94, 1569/94, 1581/94, 1592/94, 1587/94, 1627/94, 
1570/94, 1491/94, 1566/94, 1516/94, 1599/94, 1611/94, 1612/94, 
1571194, 1606/94, 1585/94, 1590/94, 1567/94, 1621/94, 1624/94, 

_1_618194, 1615/94, 1579/94, 1620/94, 1625/94. 1646/94, 1619/94, 
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1617/94, 1564194, 1634194, 1626/94, 1584/94, 1578194, 1663/94, 
1644194, 1531/94, 1669/94, 1640/94, 1632/94. !643/94, 1652194. 
1638/94, 1642194, 1654194, 1672/94, 1614/94, 1671/94, 1660/94, 
1653/94, 1650/94, 1637/94, 1"641/94, 1635/94, 1633/94, 1639/94. 
1651/94, 1657/94, 1682194, 1205/94, 1690/94, 1661/94, 1631/94, 
1649/94, !686/94, 1629/94. 1659/94, 1676/94, 1681/94, 1680/94, 
1670/94, 1690/94, 1677/94, 1636194, 1610/94, 1645/94, 1456/94; 
b) Pensão - 1508/94, 1558/94, 1542/94, 1572194, 1475/94, 
1603/94, 1556/94, e 1580194; c) Pensão Indeferido- 1500/94; d) 
Integrallzação de Carência - 1548/94, 1594194; e) Integraliza
ção de Carência Indeferido- 1595/94; O Inscrição de Segurado 
- 1498194, 1665/94, 1457/94, 1521/94, 1647/94. 1666/94, 
1547/94, 1573/94,)609/94, 1529194, 1413/94, 1623/94, 1597/94, 
1459/94, 1464194, 1668/94, 1550194, 1607/94, 1608/94, 1499/94 e 
1486/94. Nada mais bavi'!Ddo a tratar. foi encerrada a reunião às 
dezesseis horas. E, pata constar, eu Raymundo Urbano, Secretário, 
lavrei a presente Ata que, depois de lida, discutida_ç aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e pelos membros do Egrégio Con~ 
selho Deliberativo. 

Seguem-se assinaruras. 

Ata da 1° Reunião Ordinária Conjunta dos 
Conselhos Deliberativo e_ Consultiv,:o, realizada em 8 
de dezembro de 1994. 

Ao oito dias do mês de dezembro do ano de bum mil, nove
centos e noventa e quatro, às onze horas e trinla minutos, reuniu-se 
ordinariamente os Conselhos Deliberativo e Consultivo do Institu
to de Previdência dos Congressistas- IPC, em sua- sede, situada ao -
Anexo I da Câmara dos Deputados, 25° andar, sob a presidência 
do Dr. Henrique Uma SantOS:, com a presença dos Senhores Con
selheiros Doutor José Passos Porto; Senador Ruy Bacelar, DeputaM 
do Domingos Juvenil, Seriador Nelson Carne-iro. pelo Conselho 
Consultivo e ·os Conselheiros Deputados Aloísio Vasconcelos, 

IIIS'l'ITU'l"' DE P'REVID~CUI .. DOS COl!GR!;SSIS"l'AS-:-IPC 
DZPI'dt'l'~ IJ!'! COMADILIDN>E/DIRE'l'ORIA EXECUTIVA 
Seçio de Aniliae e Orçamento 

SenhoreJ Conselheiros: 

Prisco Viana e Vital do Rego, Senadoc Nabor Junioc, Doutor AnM 
tôn.io José Machado, pelo Conselho Deliberativo~ Presentes, tam
bém, o Senhor João Bosco Altoé, DiretOf-Executivo. Observado o_ 
quorum regimental, o Presidente deu início aos tra.balh:os dizendo 
que esta reunião conjmta bà_via sido convocada e estava sendo 
realizada por força do disposto no art. 13 da Lei n• 7.087/82. Fei
tas estas considerações, Q .Presidente determincu a leitura da Ata 
da Reunião ordinária anterior, realizada em 23 de novembro do 
corrente. Após a leitura. a Ata foi colocada em discussão. No pro-
cesso de díscussão da Ata da reunião anterior, realizAda em 23-11-
94, o Deputado Vítal do Rego fez uma observação em relação ao 
seu voto sobre o Ato n° 1/94 do Presidente do IPC. Sua Excelência 
disse que o seu voto oorteou-se pelos mesmos conceitos expandi
dos na reunião da manhã de hoje e ditados pelo Senador Josapbat 
Marinho. Encenada a discussão, a Ata foi colQC3da em votação, 
lendo sido aprovada. Continu-ando, o Presidente _apresentou e dis
tribuiu com todos os mem~ presentes, cópias da documentação 
contendo a Programação Administrativo-Financeira do IPC pa.r.a o 
exercício de 1995. Em seguida. o Presidente passou a ler o Relató
rio sobre a ~grama.ção, fornecendo elementos e explicações so
bre o que lhe era perguntado. Após a leitura, o Presidente colocou 
a matéria em discussão e votação, tendo sido aprovada por unani
midade dos dois colegiados. Vencido o assunto da pauta, o Presi
dente, dizendo aproveitar desta oportunidade, agradeceu aos seus 
pares assim como todos os funcionários desta Casa, pelo apoio e 
cola.bonlção que tem ___ recebido de todos. Disse que desejava, de 
todo coração, um Natal de PaZ e um Ano Novo repleto de alegrias 
e grandes realizações. Nada mais havendo a tratar. o Presidente 
encerrou a Reunião às treze horas. E. para constar, eu Raymundo 
Uroano, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 
aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e os demais mem
bros deste Egrégio Conselho. Em tempo: - por observação do 
ConselheirO Deputado Prisco Viana, a programação adm.ínistrati
vo-fmanceira (orçamento) para o exercicio de 1995, que acabou de 
ser aprovada, será publicada como parte integ:rnnte desta Ata. 

Tendo em vista o disposto no Art. 13 da Lei no 7.087, de 29/12/82, temos a 

honra .de encaminhar ~os Colendos Conselhos Consultivo e Peliber~tivo a PROGRAMACAO ADMINIS -
TRATIVo-FINANCEIRA para o exerc!cio_de 1995, inclusive demonstrativos em anexo, na ferMi a 

seguir: 

DA PROPOSTA OR~AIUA 00 IPC PARA 1995 

Cumprindo a legislação vigente, encaminhamos ~ câina"r.i. dos- Deputados e ão se
nado Federal a "Previsão O~camentãria• para o exercici;;-de-1995-~---Õb]etivarido subsidiá-los _na_ 

elaborac.io de suas Propostas Orçamentárias, que devem conter dotações orcamentirias espec!f! 

cas destinadas ao IPC, a título de •EQUIPARAÇÂO DE PENSOES~, •RESERVA DA ~IDENCIA CONGRE! 

SUAL" e RCONTRIBU1Ç0ES PATRONAISR. 
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, ____ II 

A Lei no 8.931, de 22/09/94, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias 

para o exercicio de 1995, determina que os valores contidos nas Propostas Orçamentárias re -

tromencionadas fossem considerados em CR$ (Cruzeiros Reais), a preço de abril/94. 

Abaixo, sintetizamos os valores solicitados às Casas do Congresso Nacional , 

expressos em R$ (Real), cujos totais foram integralmente inseridos nas respectivas propostas 

orçamentárias: 

DESTINAçJ\0 

Contribuição Patronal 

Equiparação de Pensões 

Reserva da Previdência Congressual 

'l'OT.AL ............................. . 

Em R$ 1,00 

VALOR CONSIGNADO 

5.630.Q48,16 

7. 511.241,36 

3.647.622,84 

16.788.912,36 

Quanto às Contribuições Patronais relativas ao Centro Gráfico do Senado Fed~ 

ral - CEGRAF e Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODASEN , 

este Instituto, consoante as orier\tações recebidas daqueles Orgãos, não enviou Proposta CO_!! 

tendo a Previsão para 1995, vez que os mesmos já haviam efetuado as respectivas previsões. 

Foi solicitado, também, ao Senado Federal e câmara dos Deputados, por via de 
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III 

tadores, máquinas de escrever, calculadoras, hardware/software, mesas, cadeiras, armários' e 

outros, destinados à manutenção do Instituto. 

A solicitação de recursos para aquisição dos equipamentos acima indicados I t 

está fundamentada no que dispõem o Art. 19 da Lei nO 7.087/8_2. 

Objetivando solucionar o problema relativo à instalação de cabos õticos pelo 

PRODASEN,, necessários ao perfeito funcionamento da informatização do IPC, vinculada àquele 

Orgão, bem como com o fito de solucionar definitivamente a problemática relativa à f;lta de 

espace, este Instituto deverá contactar as Administrações do Senado Federal e Câmara dos De

putados, no sentido de transferir suas instalações para o 150 andar, tanto do Anexo I da Cã

mara quanto do Anexo I do Senado. 
Tal medida, além de solucionar os problemas já citados, compatibi~izará a 

participaÇão de cada Orgão patrocinador, também, na cessão de espaço para funcionament;o do 

IPC. 
0 1 Demonstrativo constante do Anexo I demonstra a Previsão1da Rec~ita para 

exercício de 1995. 
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DA PROGRAMAçXO ADMINISTRATIVQ-FINANCEIRA PARA 1995 

IV 

No tocante aos recursos orçamentários de CONTRIBUIÇ0ES PATRONAIS, EQUIPARAÇAO 

DE PENSOES e RESERVAS DA,PREVIDENCIA CONGRESSUAL, a Administração concentrará.seus esforços 
junto aos setores competentes, no sentido de garantir os repasses em atraso, tendo em vista 

que esses recursos se destinam aos pagamentos das Folhas de Pensões, evitando que o Institu

to assuma esses encargos, gerando prejuízos, com a conseqüente redução de suas Reservas Téc

nicas. 

Por exigência da Lei no' 6.435/77, as Instituições de Previdência Social são 

obrigadas a demonstrar em seus Balanços as RESERVAS MATEMATICAS e TECNICAS. 

O IPC atento aos aspectos técnicos dessa legislação, contratou, em 1990, a 

Empresa Atuarial STEA, que vem apresentando suas análises atuariais obedecendo somente ao 

Regime de Caixa, deixando de apresentar os cálculos atuariais pelo Regime de Capitalização , 
por fata de dados técnicos e complementares, que seriam fOrnecidos pelo Instituto, que se 

acha impossibilitado de fazê-lo, devido à falta de instrumentos na área de informática 

O Regime de Caixa não atende às exigências legais uma vez que as receitas e 

despesas são atribuidas ao exerci~io em que sã'o op(!racio:nalizadas. 

No Regime de Capitalização as receitas são estimadas atuarialmente de forma 

superavitária para atender aos compromissos de direitos já adquiridos'e direitos fUturos dos 

associados, formando, assim, as RESERVAS MATEMATICAS e TECNICAS. 
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No entanto, mesmo diante das dificuldades de ordem estrutural, merecem dest~ 
' que algumas providências que já foram adotadas no exercício de 1994, no. sentido de possibi-

litar a implementação ~os cálculos at~ariais necessários à rea~ avaliação do Patrirnõ.nio do 

Instituto, ·quais: sejam: - atualização monetár,ia dos ativos, pelo Departamento.de Contabili

dade,'rnediante o aprimoramente dos programas de controle, na área de inf'ormática, junto ao 

PRODASEN, mais notadamente no que diz respeito ao sistema de financiamento de veiculas, 

imPlantação inicial do cadastro de todos os asso.~iados e pensionistas, em programa informa

tizado·, desenvolvido pelo: DePartamento de Benef.í;cios e Assessoria do IPC em conjunto com o 

PRODASEN e a Empresa Atual-ial .STEA, onde constam tt>dos o• dados necessários à perfeita ava-
, ' ' ' ' 

liac·ão atuária, por parte. daquela empresa,. contratada para esta ,.finalidade. 

Isto' posto, temos boas expectativas de que no próximo exercício este Instit~ 

to venha a apresentar, pela primeira. vez, a 'sua situação futura, sob o aspecto atueyrial, de

monstrando suas reservas ·matemáticas para. os riscos expirados e a expirar, bem como as re -

servas técnica's, ou, se for o caso, o d~f,icit atuarial, dados estes que, ho.j.e:, não são co -

nhecidos cpm o rigor da ciên~ia e da té~n~~a atuarial, 

. Diante disto, a modernizaç,ão adminiStrativa é proposta para o exercício de 

1995 .como 
1

forma dk superar os problemas fu:ncionais, atrav·é.'s da informatizaçã~ do 
1

Institu.to, 

que está funcionando com poucos e obsoletQs equipamentos (HARDWARE), que atendem somente 

alguns set.ores. 
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Para tanto, incluimos na Proposta dotação orçamentária destinada ã aquisição 

de equipamentos e programas de informática (HARDWARE/SOFTWARE), com o propósito de otimizar 

os serviços prestados .aos segurados, ampliando a área técnica, visando a melhoria da quali

dade operacional, dentro dos principias da legalidade, legitimidade e economiçidade, além de 

podermos atender às solicitações da empresa de atuária que·Processará os cálculos atuariais. 
Com relaç.ão à.l con~trução1 da sede do tnstituto de Previdência dos Congressis

tas, com custos estimados em R$ 3.000.000,00 (três milhÕes de reais), no terreno cedido por 
via de Escritura Pública de Concessão de Direito' Real de Uso, pela TERRACAP, localizado no 

Lote 11 Ü 11 
- Set9r de Areas Isoladas Norte, a Ad"';inistracão deverá a~, rdar as conclusões do 

Processo nll 018.292/93-7-~PC, que cuida exclusivamente deste a,ssunt'S. 

Este Processo objetiva compatibilizar as restri,çóes, do GDF ao futuro uso do 

terreno cedido, uma vez que as condições impostas não permite~ o aluguel das sala~ a cons -

truir, inviab_ilizando a principal fonte de rendimento pretendida pelo IPC. 

A política de aplicações financeiras do Instituto será a mesma adotada neste 

exercício, ori seja, os recursos serão investidos em cÓB/RDB1 FUNDO DE .CURTO PRA:ZQ - Banco do 

Brasil S/A; FUNDO AZUL- Caixa Econômica Federal e Cadernetas de Poupança, Fundo de Conuno.

dities, ou outros que 'venham a ser de maior rentabilidade e segurança, cuja aplicação será 
' efetuada sempre em bancos ofici.ais federais - Banco do Brasil S/ A e caixa Económica Federal. 

I 

A previsão financeira para o exercício de 1995 é de aplicações no rrontante de 

R$ 100.000.000,00 (cem milhÕes de reais). 

VI 
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VII 

O IPC manterá, também, sua politica de financiamento de veículos e emprésti

mos em consignação aos seus segurados, realizando, ao mesmo tempo, um benefício e obtendo 

rendimentos superiores às Cadernetas de Poupança dos Bancos Oficiais, objetivando o aumento 

da arrecadação que será revertida à constituição das RESERVAS MATEMÁTICAS DE SENEF!CIOS A 

CONCEDER. 

No exercício de 1995 estima-se uma receita de 3,6cmilhÕes de Reais oriunda 

dos financiamentos de veículos, em contrapart.ida com o montante dos recursos investidos com 

esta 'finalidade, de acordo cbm o fluxo de' caixa' previamente estabelecido pela Administração. 

Conforme estimatiVas já,mencionadas, o IPC estará gerenciando, ao térrdin:J do 
ano de 1995, um património financeiro da ordem de R$ 100 milhÕes, com altíssimas aplicações 

de capital. 

Observa-se que ao término do exercício de 1992c o Patrimônio do IPC 

aproximadamente R$ 30 milhões, ao final de 1993 evoluiu para aproximadamente R$ '38 

em 1994 deverá atingir R$ 70 milhões e em 1995 R$ 100 milhÕes. 

era 'de 

milhÕes, 

Esta evolução do patrimõnio, além de indi'car uma boa gestJio financeira 

evidencia, acima de tudo, o crescirnen·to do IPC. Vale ressalta r, entretanto, que a contrapa.E_ 

tida necessária desse crescime·nto é a expansão e o B.primoramento da estrutura' administrati

va do .Instituto, indi;spensável para atender os crescentes compromissos futuro~. 

Levand'o-se em conta, também, que o S~sterna Previdênciário Brasileir.o será 
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substa1~cta~mente alterado pela ~evisão Co~stit~cicnal em 1995, ge=ando, certamente, ref)e -

xos signif~cativos para a administração deste Instituto, no novo contexto previdenciário 

é imperativO· que o IPC venha 'a' se re~s'truturar· administrativamente no próximo exercício, de 

modo a superar as dificuldades qu6 :possarrl ocorrer , bem corno 9arantir um exímio gerenciamento 

de seu patrimônio, em particular1

1
. no qÜe diz respeitd iàs 1

, ·aplicações fiflance-iras, adotando m~ 
canismos de' contrOle ',que permita

1

m avaliar a eficácia da ,adminl.stl:-acão' praticada. 

A Administração d'o IPC deverá, também,, buscar alternativas de vantagens não 

pecu:niár,ias a serem oferecidas aos seus funcionárids,, em perfeita consonância com as respeE 

tiva·p casas de origem, objetivartdo preserVar e estimular estes funciOnários a permanecerem 

no Instituto em condições, no mínimo, eqüânimes a seus Or9ãos de origem. 

Teceremos, a s·eguir, considerações sobre os Quadros e Anexo que compõem ~ 

presente programação: 
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Q U A D R O I 

RECEITAS 

Apresenta o Demonstrativo das RECEITAS CORRENTES (De Contribuições, Patrimo

niais, De Transferências Correntes e Diversas), previstas para o exercício de 1995. 

A previsão foi realizada com base nos saldos dos demonstrativos contábeis do 

mês de seternbro/94. 

Receitas Correntes 

Neste Grupo, a previsão total para o próximo exercício é de R$ 44.472.222,71 

(já considerado o crescimento vegetativo), cuja destinação é a concessão de beneficias aos 

associados, estando o detalhamento dos principais subgrupos assim constituídos: I , . 

SUBGRUPO RECEITAS OE CONTRIBUIÇ0ES 

IX 

Na análise das Receitas de Contribuições - Seguradeos Obrigatórios e Faculta

tivos-, levamos em,consideração a possibiÜdade de um crescimento vegetativo de 6,3% para 
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os seçuraCos facultativos, ajustándo a previsão normal. 

O total, já ajustado, de R$ 4.225.079,39- (subtotal I), representa a previ

são das RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES - Segurados Obrigatórios e Facultativos da Câmara dos De

putados e Senado Federal; CONT~IBUIÇOES DE PENSIONISTAS; INTEGRALIZAÇÂO DE CARENCIA - Segu

rados Obrigatórios e Facultativos; CONTRIBUIÇ0ES DE MANDATO' e de MANDATO CASSADO. 

Estas rec€·i tas se destinarão ao pagamento- da Folha de Pensionistas, contida 

no subgrupo Despesas de Transferências Correntes, devendo-se levar em consideração os rea -

justes nos salários dos funcionários públicos, que incidem sobre as contribuições. 

SUBGRUPO RECEITAS PATRIMONIAIS 

Estas receitas são provenientes das aplic~ções em ativos financeirqs, tais 

como: CDB/RDB; FUNDO AZUL, FUNDO DE CURTO P~ZO; POUPANÇA; CARTEIRA DE EMPRESTIMOS AOS ASSQ 

CIADOS; RENDIMENTOS SOBRE O FINANCIAMENTO DE VE!CULOS; ALUGU~IS e DIVERSAS. 

Apresentam um saldo de R$ 23.458.230,96, que se destinarão, em parte, ao pa

.gamento das despesas realizadas no subgrupo Despesas de Custeio e à formação das Reservds 

Matemáticas de Benefícios a Conceder. ' 
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SUBGRUPO RECEITAS DE TRANSFE~NCIAS CORRENTES 

De acor9o com a Lei nO 8.931, de 22/09/94 (LDO), os valores foram estimados 

tomando-se como base os demonstrativos contábeis do w.ês de abril/94. 

O valor total de R$ 16.788.912,36, proposto à Câmara dos Deputados e ao Se

nado Federal, a título de CO~TRIBUIÇOES PATRONAIS; EQUIPARAÇAO DE PENSOES e RESERVA DA PRE

VID!lNCIA CONGRESSUAL, foi consignado "in totum• nos Projetas Orçamentários de ambas as Casas. 

Estas receitas se destinarão à suplemel\tacão da Folha de Pensionistas e for

mação de Reservas Técnicas .. 

Q U A D R O II 

DESPESAS 

Apresenta o 'oemonstrativo das DESPESAS CORRENTES (De Custeio; De Transferên

cias Correntes; Assistenciais e Operacionais) previstas para o exercício de 1995. 

A previsão foi realizada com base nos saldos dos demonstrativos contábeis do 

mês de setembro/94. 
o valor total das despesas correntes previsto, deR$ 16.47l..6Biii54, está distribuído nos 
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:::ti 
,· . ------- --

pr1nc~_.J&:..,. ~(~-... ·:p<.:-s, c·_-··--:ç.!'me aba..t.;-:ç; 

SUBGRt:?C ;:,z:~ ::::AS ;;E CUSTE:•J 

··:-c-re-senta :~:r. ·:.:.Lio >:e~:_;::.:-:- .ie Rt: 594.479,15-, que .será destinado à manuten -

çao de ~s~~c~co. 

SUBGRUPO DESPESAS DE TRANSFER~NCIAS CORRENTES 

A previsão de gastds com a Folha de Pagamento dos Pensionistas, não coincide_ 

com a Proposta Orçament%ria encaminhada à C~mara e Senado, em rB._zão dos ajustes com ocre~ 

cimento vegetativo estarem mais próximos da realidade dos dispêndios, n·eles incluindo os r'e~ 

justes havidos nos salários dos funcionários públicos no período de abril a setembro/94,que 

foram igualmente aplicados à folha de pagamento de pensões. 
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• Portanto, a quantia total, já ajustada, para o próximo exercício é de 1 te 

R$ 15.557.309,47, representando a expectativa de gastos com os pensionistas, ressalvados os 

futuros reajustes do funcionalismo público. 

SUBGRUPO DESPESAS ASSlSTENCIAIS 

A previsão de gastos assistenciais para o exercício de 1995, consoante a 
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legislação vigente, corresponde a R$ 309.780,00, em valores a preço de setembro/94. 

XIII 

Este subgrupo, de grande alcance social, representa 1,8\ do total da despesa 

prevista já excluído o valor da constituição de reservas. 

SUBGRUPO DESPESAS OPERACIONAIS 

Apresenta previsão de gastos da ordem de R$ 10.11?,92, relativamente às des

pesas inerentes às operações efetuadas pelo IPC, na gestão de seu Patrimõnio. 

Constituição de Reservas 

Apresenta o valor de R$ 28.000.536,17, que corresponde à diferença entre a 

receita auferida pelo IPC e a despesa efetuada no periodo. Para apuração deste valor foi 

considerado, além do valor de setembro/94, o valor correSpondente a Equi~aração de Pensões 
devido pela Câmara dos Deputados, referente a agosto/94, objetivando uma previsão mais con

dizente com a realidade. 

ANALISE COMPARATIVA ENTRE RECEITAS E DESPESAS 

Este Quadro analisa o comportamento das Receitas de Contribuições e Parte Pa 
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XIV 

tronal em relação às Despesas da Folha de Pensões, de cada categoria. 

Eth principio, como· podemos observar, essa relação deveria ser superavitária 

também nos grupos de E'!<-Contribuintes Obrigatõrios (Senadores e Deputados), o que não ocorre, 
necessitando haver uma complementação com os recursos de Equiparação de Pensões para a de -

vida cobertura da Folha de Pensões, nos term~s do Decreto-Legislativo no 72/88. 

Na oportunidade colocamo-nos à disposição de Vossas Excelências para quais -

quer esclarecimentos que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para apresentar pr~ 

testos de elevada estima e distinta consideração. 

Brasilia,DF, de novembro de 1994. 

~N~';; L~TOS U. 
Presidente 
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INSTITUTO D! PREVID2NCIA DOS CONGRESSISTAS-IPC 
DEPARTAMENTO DE CONTAII'ILIDADE/DIRETORIA EXECUTIVA 
Seção de Análise e Orçamento 

PROGRAMAÇAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 19.95 

R E C E I T A 

T ! T U L O S 

; RECEITAS CORRE!ITES 

1 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 

11 - Contribuições de Segurados O:.dpetórioo 
111 - Contribuições de Deputados 
112 • ContribuiçÕes de Senadores 

SCIIA (11) ... ••••••••••••••••········•···· 
1.2. - OrtrihrlJ;ées !E ~ Facultativos 

121 - Da Câmara dos Deputados 
122 - Do Senado Federal 
123 - Do PRODASEN 
124 • Do CEGRAF 

S(lfA (12) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - - - -
QUADRO I 

R E C 
VALORES EM 
SETEMBR0/94 

121.517,30 
19.561 91 

141.019,21 

47,504,94 
44.711,74 

3.007,64 
15.182 43 

uo.406,75 

E I .T 

NQ 
MESES 

12 
12 

12 
12 
12 
12 

A S 

PREVISÃO 
NORMAL 

1.458,207,60 
234,742 92 

1.692.950,52 

570.059,28 
536.540,88 

36,091,68 
182,189 16 

1.324.881,00 

(Valores em R$ 1,00) 

~ VEGETATIVO 
VARIACAO 

(+) ----1 (-) 

6,3\ 
6,3% 
6,3% 
6,3% 

INSTITUTO OE p, 

PREVISÃO 
AJUSTADA 

1.458.207,60 
234.742 92 

1.692.950,52 

605.973,01 
570,342,96 

38.365,46 
193.667 08 

1.408 .. 348,51 

"'• ..... P. . ./!i'" .. 
Chefl di 1-.::~u ti• "'"'IIII • Orçlm .. nto 

co,,\ .. o.• ~ c.:Rc.oF 6~74 
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I 
INSTITUTO DB PRBVIDtNciA DOS CONGRESSISTAS-IPC 
DEPARTAMENTO DB COIITABILIDADB/DIRETORIA EXECUTIVA 
Secão de Análise e orcaaento 

1,XVI 

PROGRAMAÇJI.o ADMINISTRA'J'I VO-f'INA_t;Cl-:IHA PARA O EXERC!CIO Dt! l99S 

R E C E I T A 

T t T U L O S 

13 - ContribuiçÕes de Pensionistas 

131 • ContribuiçÕes de Ex-Senadores 
132 Contribuições de Ex-Deputados 
133 Contribuições de Ex-F\mcionárlos SF 
134 - ContribuiçÕes de Ex-Funcionários CD 

..... (13) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

llt Contrib, Carência e Averbi, Mandato 

141 • • ontrib, Carência e Averb, Mandato 

SOMA. (l"t) •••••••••••••••••••••••••••••••• 

SUB1UIAL 1 ••••••••••••• o ....... o •••• o. o •• 

2 - RECEITAS PATRUKlNlAIS 

21 Rendimentos s/Financiamento Ve{cula:s 
:i2 Rendimen.tos s/ApllcaçÕes Financeiras 
23 - Rendimentos de Empréstimos 
24 Aluguel dos ImóveiS do IPC 
25 Receitas )Hversas 

SUB'1'4JIAL II e e o o;• o o o • • a • • • • • • • • • • !• • • • • • • • O 

-------
QUALJRO I 

R E C E I .T A S 

VALORES EM 
SETEMBR0/94 

6.048,21 
41.674,54 

5.162,05 
5.003. 38 

57.888,18 

21.796,41 

21.796,41 

lll.170,S5 

298.808,06 
1.528.355,76 

112.301,24 
15.354 ,58 

32.94 

1.954.852,58 

N~ 

MESES 

12 
12 
12 
12 

12 

12 
12 
12 
12 
12 

PREVISÃO 
NORMAL 

72.578,52 
500.094,48 
61.944,60 
60.040,56 

694.658,16 

261.556,92 

261.556,92 

3.971t.046,60 

3.585.696,72 
18,340.269,12 
1,347.614,88 

184.254,96 
395 .28 

23.458.230,96 

(Valorea ea R$. 1,00) 

~ VEGETATIVO 
VARIAçÃO 

_i±l_ I I ·l 

25% 
25% 
20, 
20% 

INSTITUTO OE 

PREVISÀO 
AJUSTADA 

90.723,15 
625.118,10 
74.333,52 
72.048.67 

862.223,44 

261,556,92 

261.556,92 

4.225.079,39 

3.565.696,12 
18.340.269,12 

1.347.614,88 
184.254,96 

395,28 

23.458.230,96 

OaS r.orJGRESSISIAS 

1"/WJ!VJ.'\ .. ~ 
J!i1 .... 
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INSTITUTO DE PREVID!NCIA DOS CONGRESSISTAS-IPC 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DIRETORIA EXECUTIVA 
Seção de Análise e drçàmento 

XVII 

PROGRAMAÇAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA PARA O EXERC!CIO DE 1995 

R E c E I T A ' 
QUADRO I 

(Valores CIO ll$ 1,001 
---- -- --

R E c E I T A s 

TfTULOS 
VALO~ES EM NQ PREVISÃO OO:'SCIMI'Nltl VEGH A Tt VO PREVISÃO 
SETEMBR0/94 MESES NORMAL VAK!AçXo AJUSTADA 

+l (-) 

3 • RECEITAS DE TRANSFER!NCIAS CORRENTES • • I 
31 - Contribuikão Patronal 

311 - Proposta orçamentária à CD 337.165,28 12 4.045.983,36 4.045.983,36 
312 - Proposta orçamentária ao SF 132.005 40 12 1.584.064 180 1,584,064180 

SOIIA (31) •••• ••••••. •••••• •••••••••••••• .w;a9.110,68 5.630.01t8,16 5.630.048,16 

32 - Reserva da Prevtdencia Congressual 

321 - Proposta orçamentária à CD 235.883,23 12 2,830,598,76 '2.830.598, 76 
322 - Proposta orçamentária ao SF 68,085 34 12 817.024 08 817.024 08 

SOIIA (32) ••••••••••••••••••• •••. ••. •• ... 303.968,57 3.647.622,84 3.647.622,84 

33 - E9uiJ2ara!ião de Pensões I 
331 - Proposta OrçaRentárLa à CD 517.292,76 12 6.207.513,12 6.207.513,12 
332 - Proposta Orçamentária ao SF 108.644 02 12 1,303.728 24 1.303.728 24 

SOIIA (33) ••••• •• •••• •••• • •••• ••. ••.- •••• 625 .. 936,78 7.SU .. 241,36 7.5U .. 241,36 

SUB'lUIAL I I ..................................... 1 .. 199.076,0] 16.788.912,36 16.788.912,36' 

'l'OIAL DAS RECEITAS OlRREM'I'ES :: : :: : : : : s : : ].685.0'J9,16 '-4 .. 221.189,92 41t.,.12.222,71 

INSTITUTO OE ~ 

"•'""'fljr,~ 1.
1 

Chel• a1 S(çi, d~ Anjl•t• • Orç1m1nt-D 
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INSTITUTO O! PREVIO€NCIA DOS CONGRESSISTAS-IPC 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DIRETORIA EXECUTIVA 
,Seção de Análise e Orçamento 

PROGRAMAÇAO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA PARA O EXERC!CIO DE 1995 

D E § f ~ S A 

QUADRO II 

XVIII 

(Valores ea R$ 1,00) 

T f T U L O S 

DESPESAS CORRENTES 

1 - DESPESAS DE CUSTEIO 

11 ~ Pessoal do IPC 
12 - Serviços de Terceiros 
13 - Assinaturas de Jornais 
14 - Telefone 
15 - Bonorárlos Advocadcios 
16 Impostos e Taxas 
17 - Conservação de Máquinas e Equip. 
18 - combustível I Lubrificante 
19 Despesa-s Diversas 

SUB10tAL I •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - DESN:SAS ThNSFER.aNCIAS CORRENTES 

21 - Pensões a Ex-Deputados 
22 - Pensões a Ex-Senadores 
23 Pensões a Ex-Funcionários da CD 
24 Pensões a Ex-Funcionários do SF 
25 - G·ratificação Pró-Labore-RBS/lPC02/93 

D E S 

VALOKES EH 
SETEHJIR0/94 

43.024,19 
272,67 
256 ,23 
437 ,5'6 

1.268,54 
376,82 
225 ,oo 
45,00 
48 57 

45.954.58 

595.350,55 
86.402;'93 

I 7lo476;87 
73.743;.5.1 

9.541't92 

P E S A S 

N2 I PREVISÀO 
MESES NORMAL 

13 559,314,47 
12 3.272,04 
12 3.074 '76 
12 5,250,72 
12 15 .. 222 ,48 
12 4.521,84 
12 2. 700,00 
12 540,00, 
12 582 84' 

594.479,15 

12 7.144.206,60 
12 1.036.835,16 
12 857.722,44 
12 884.922,12 
12 114.503,04 

~ VEGETATIVO 
VAKIACAO 

l+l I 1-l 

25% 
25\ 
20"< 
20"< 

INSTITUTO OE hc 

PREVISÀO 
Al1.5TADA 

559.314,47 
3.272,04 
3,074,76 
5.250,72 

15.222,48 
4.521,84 
2.7oo,oo 

540,00 
582 84 

594.479,15 

8.930.258,25 
1.296.043,95 
1.029.266,93 
1. 0'61. 906' 54 

114.503,04 
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INSTITUTO O! PREVID!NCIA DOS CONGRMSSISTAS-IPC 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/DIRETORIA ~XECUTIVA 
Seção de Anãlise e Orçaaento 

PHOGRAMAÇAO ADMINIS'l'l!A'I'l VO-FINANCt::llU\ PAHA O ~Xt::RClCIO DE 1995 . 

D E S P E S A 

QUADRO II 

' 

(Valorea ea R$ 1,001 

D E S P E S A S 

T [ TU L O 5 VALUkLS EM NO l'ktVl,Au U<t::ielMUIIU VlG~:TATlVO Pl\EV!SÀO 

XIX 

1- .. --·· . _ !Otltc,IIII<U/94 MtsL!i --~ut<~·~l. _ (tl VAK!AÇAO(-_l AIUSTAIIA 

J 26 -PensÕes a Seneficiirios Ex-Deputados 187.791,97 12 2.253.503,64 2.253.503,64 
27 - Pensões a Beneficiários Ex-Senadores 58.466,72 12 701.597,04 701.597,04 
28 - PensÕes ·seneflciários EK·Funcionários' 6.553 11 12 78.637 32 78.637 32 

SI.IB'IUrAL II ··~··•••••••••••••••••••••••••• 1,096 .. 960 101 l.l,l6l.S20,l2 15.557.309,47 

3 • Df.:SPESAS ASSlSTEN'C!AIS 1 

31 ·Auxilio Funeral 323,95 12 3,887,40 3.887,40 
32 - Auxhio Doença 24.121,25 12 289,455,00' 289.455,00 
33 - Seguro de Vlda em Grupo 1.369 80 12 16.437 60 16.437 60 

SlJBIO:[AL III· •••••••••••••••••••••••••••••• 25.815,00 309.760.00 309 .. 780,00 

4 - DESPESAS OPERACIONAIS 

41 -Taxa de Administração de ImÓveis 230,06 12 2.760,72 2.760,72 
42 ~ Kanutenção de 

1
sens ImóVeis 606,97 12 7.283,64 7.283,64 

43 - Despesas Finartceiras S/Aluguéis 6 13 12 73 56 73 56 

SU1r.I'OlAL IV •••••··~··••••••••r••••••••••~• 843,16 10.117192 10.117,92 

I'O'lAL DAS DBSPBSA.S aJitRIIil'liS •••••••••••••• 1.169.572,75 14.077.897 119 16.471.686,54 

WHSrllUICIO DR JllESERVAS ::::::::::::::::::, 2.515.526,41 30.143.292,73 28.000.536,17 

mrAL GKRAL DAS DESPESAS :::::::::::.::::::: 3.685.0991 16 44.221.189 1 92 44.472.222,11 
-----
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ItfS'ri'l'll'rO DE PREVIDhCIA DOS CONGRESSISTAS-IPC 
D!!PAR'rAM!!II'rO DE CONTABILIDADE/DIRETORIA EXECUTIVA 
Seção de Anãlise e Orçamento 

XX 
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PROGRAMAçAO ADMINISTRATIVo-FINANCEIRA PARA O EXBRClCIO DE 1995 

ANÂLISE COMPARATIVA ENTRE AS RECEITAS DE CONTRIBUIÇ0ES, PAR'l'E PATRONAL E EQUIPARAÇAO 
DE PENS0ES E AS DESPESAS DE TRANSFER~NCIAS CORRENTES - Folha de Pensões -

A N E X o I 
t:1 

~-
PREVISA0/95 PREVIS~0/95 DIFERENÇA VARIAÇAo (') 

RECEITAS (a) DESPESAS (b) (a • b) <•) (-) 

õ 
o o 
() 

RECitiTAS DI! ClJIIIRIBIJiçi!l!S DBSPRSAS DAIISF. WRJtiJIDS o z 
lll·ContrlbuiçÕes de Deputados 1.458.207,60 21-Pcns?es a Ex-Deputados 7.144.206,60 

. 311-Contribuição Patr<_mal CD 4.045.983 36 26-Pe.nsoes a Benef.Ex·Deputados 2.253.503 6·4 
SOKA • ••••• ••··· ..... ··•· ......... 5.504.190,'16 SOKA. :- ••••••••••••••••••••••••• 9.397. 7!.0,24 (3.89J.SU,28) ~Jt,•l 

Q 

"' "' V> 
V> 

331-Equiparaçáo PeiUiôes CD 6.1_07 .51) 12 

SlliiA ------------------········ 
IJ.. 7IJ..I04 1 U<I SOMA. ........................... '·'"'·""•" 2.313.993,84 24,62 

112·Contribuições de Senadores 234.742,92 22-PensÕes a Ex-Senadores 1.036.835,16 
312-Contribuição Patronal SF 1.584.064 80 27-Pensões a Benef.Ex-Senadores 701.597 04 

o 
z 
> 

9 
SOMA •••••••••••••••••••••••••• 1.818.807 '72 SOKA •••••••·····•••••••••••••• ' 1 .. 738.412,20 80.375,52 4,62 

332-Bquiparsção de Pensões SP 1.303.128 24 

z 
> 
r 

SOMA. ............................. 3.122.535,96 sctfA .................................. 1.738.432,20 1.384.103~ 76 79,62 o; 
121-Cont.Segurados Facult. C0 570.059,28 23-Pensões a Ex-Funcionários CD 857.722,44 
311-Contrtb.Patronal da CD 4.045.983 36 28-Pensões a Benef.Ex·Func. CD 91.592 76 3 .. 666. 7'1.7 ,44 386,25 

.g, 
c 

SOMA •" •• • • • • •• •• •• • • • • • ••••• •• 4.6lb.U42,64 SOKA • ••• • • • • ••• • • • • • • •••• ••••• 949.315,20 

"" 122-Cont.Segurados Facult.SF 1 536.51.0,~~ 24-Pensões a Ex·Funcionáriu SF 884.922,12 
312-Contrib. Patronal do SF 29-Pensões a Benef.Ex·Func.SF 78.637 32 
SlliiA •••••••••••••••••••••••••• 2.120.605,68 SlliiA •••••••••••••••••••••••••• %J.559,lf4 1.157.046,24 120,08 

' 
. . 

ii' 
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República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 
SEÇÃO 11 

ANO XUX- N' ~9 QUARTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA N' 739, DE 2 DE DEZEMBRO DE 
1994, QUE "CONCEDE NOVO PRAZO PARA CONCLUSÃO 
DO INVENTÁRIO DO INSTITUTO NACIONAL DE ASSIS
TÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INAMPS, 
EXTINTO PELA LEI N' 8.689, DE 27 DE JULHO DE 1993. 

Congressista Emendas oo11 
Derutado João Almeida. 001 

MEDIDA PROVISÓRIA N' 739, DE 1994 

Art. 1 o É o Poder Executivo autorizado, pelo prazo de 
cento e oitenta dias_. a contar da_ publicação desta lei, a realizar 
transformação e remanejamento de cargos vagos existentes nas 
Instituições Federais de Ensino. abrangidos pela Lei n° 7 .596, de 
I O de abril de 1987, cuja vacância tenha ocorrido a partir de 3 de 
dezembro de J 992. sem que disto resulte aumento de despesas. 

Justificação 

A Administração Pública Fedeml; atingida pela política de 
contenção de gastos trachJzida prevalentemente pela falta de inves· 
Limentos em recursos humanos, viu a dmfuuição progressiva do 
seu contingente de pessoal afetar-lhe a eficiência, situação esta que 
reclama urgente equacionamento. 

Na verdade., o desequilíbrio entre a força de trabalho neces
sária e o quadro efetivo hoje disponível toma indispensável o le
vantamento de alternativas que permitam atender à dinâmica do 
crescimento institucional. 

Dentro desta perspectiva, o remanejainento de cargos vagos 
pan área onde o déficit de pessoal se faz sentir mais intensamente, 
se efetuado através de tmnsformação de cargos muitas vezes obso
letos e inadequados, represcntarâ um instrumento de ajuste às me
tas de expansão comprometiclas pelas instiruiÇões. Tal medida não 
implicará em aumento de despesa, vez que está sendo proposto o 
aproveitamento de vagas ocorridas a partir de 3 de dezembro de 
1992, em virtude de aposentadoria, morte, exoneração, transferên
cia e demissão. 

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVISÓRIA W 740, DE 2 DE DEZEMBRO Oll 
1994, QUE ''DISPÕE SOBRE A NOTA DO TESOURO NA CIO-

NAL - NTN E SUA UIUJZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
BENS E DIREITOS ALIENADOS NO ÃMBITO DO PROGRA
MA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO- PND, INSTITUÍ
DO PELA LEI N' 8.031. DE 12 DE ABRIL DE 1990, CONSOU
DANDO AS NORMAS SOBRE A MATÊRIA CONSTANTES 
DA LEI N' 8.177, DE I' DE MARÇO DE 1991, E AL1ERA O 
ART. 3' DA LEI N' 8.249/91" (REEDIÇÃO DA MP N' 691/94): 

Congressista Emenda N° 
Deputado Paes Landim 001 

MEDIDA PROVISÓRIA N'740/94 

Dê-se ao c:aput do§ I" do Projeto de Lei de Conversão da 
Medida Provisória n° 740, de 2 de dezembro de 1994, a seguinte 
redação: 

"Art. 1° Além do disposto no caput deste arti
go, a N1N será emitida para substituição, por seu valor 
abJalizado com juros capitalizados, dos títulos a que se 
refere o Decreto-Lei n° 263, de 28 de fevereiro de 1967, 
utili.záveis no âmbito do Programa Nacional de Desesta
tização- PND, instituído pela Lei n° 8.031, de 12 de 
abril de 1990. e, com o mesmo flDl, para: 

Justificação 

O Decreto-Lei n" 263, de 28 de fevereiro de 1967, baixado 
com base no Ato Institucional D0 4, de 7 de dezembro de 1966. es
tabeleceu as regras para o resgate de títulos da Dívida Pública in
terna Fundada Federal, prescrevendo que os mesmos deveriam ser 
apresentados, no praw de seis meses. ao Banco Central do Bmsil, 
considerando-se prescritos os não apresentados no prazo assinalado. 

Mais ·aOiante. pelo Decreto-Lei no 396. de 30 de dezembro 
de 1968, expedido com lastr_o no Ato Institucional n° 5, de 13 de 
dezembro de 1968, esse prazo foi alterado para doze meses. 

O início desse prazo, entretanto, foi frxado como a data em 
que os serviços passassem a ser exerutados pelo Banco Central do 
Brasil, eç>nforme edital a ser por ele publicado. 

A Medida não teve a divulgação necessária,· sendo os diplo
mas legaís. bem_ como o ediial, publicados apenas no Diário Ofi
cial, sabidamente de leitura restrita e especializada, donde a certe
za de não terem sido alcançados todos os portadores dos títulos 
que se pretendia resgatar. Ressaltamos entre_ 95 prejudicados pes-
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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 
LUIZAUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Dirctor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor IDdustrial 
FLORIANAUGUSTO COlJI'INHO MADRUGA 
Diretor Adj~nto 

_soas que sequer tinham condições de identificar se os tittllos que 
detinham eram ou não passíveis de resgate e que se vintm de uma 
hora para outra despossuídas de um patrimônio_. que subscreveram 
de boa fé e na confia.Dça do resgale pelo Governo Federal. 

Daí a presente emenda, cuja fmalidade prescípn é a de pos~ 
sibilitar a revisão de um ato injusto e arbitrário do EstadO,- ao per
mitir que aqueles que foram atingidos possam recuperar a credibi
lidade no Governo Federal e reapresenlar seus tíb.dos para troca 
por outros a serem utilizados no âmbito do Programa Nacional de 
Desestatização. . .... _ 

Cumpre seja enfatizado que a medida ora proposta além da 
não representar nenhum impacto no caixa do Tesouro Nacional,_ se 
compatibiliza inteiramenle não só com o Programa Econômico do 
atual Governo, cõi:D.o também com alquele que se instaJari. a partir 
de lo de janeiro de 1995, como amplamente divulgado pelo Presi-

.. dente eleito Fernando Henrique Cardoso, como divulgado. em seu 
"Mãos à Obrn Brasil". 

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1994. - Deputado Paes 
Landim. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MIS
TA, DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SO
BRE A MEDIDA PROVISÓRIA N° 743, DE 2 DE DEZEMBRO 
DE 1994, QUE '1NSTITUI A TAXA DE JUROS. DE LONGO 
PRAZO - TILP, DISPÕE SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PlS-PASEP, DO 
FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, DO FUNDO DA 
MARINHA MERCANTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 
(Reedição da Medida Provisória n° 684194): 

Congressistas 
Deputado Edoardo ]OIJ!e 
Deputado Loiz Carlos Hauly 
Depltado Victor Faccioni 

1,2, 4,5,8. 
3, 7 

6. 

EMENDA MODIFICA TIVA 

Dê-se a seguiiíeredação aoart.l'da Medida Provisória n°743: 

"Art. I o A partir da I o de dezembro de !994, o 
Banco Central do Brasil divulgará a Taxa de Juros de 
Longo Prazo- TILP, apurada de aeordo com o disposto 
nesta Medida Provisória e em normas a -5eiein. baixadas 
pelo Conselho Monetário Nacional e aprovadas pelo 
Conselho Deliberativo do Fundo de Assistência do Tra
balhador. pelo Consefuo Diretor do Fundo de Participa
ção PIS -PASEP e pelo Cooselbo Diretot do Fundo da 
Marinha Mercante11

• 

DIÁRJO Do CONGRESSO NACIONAL 

Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Fedem! 
ASSINATURAS 

Semestral ________ R$ 23,54 

Timgem: 850 exemplares 

Justificação 

A emenda visa assegurar a participação· de representantes 
dos FAT, do PIS/PASEP, do FMM no processo de regulamenta
ção da TJLP e. assim. ganmtir que as decisões sejam tomadas com 
o respaldo de todas as entida~ envolvidas. Dessa forma, preten
demos conferir maior legitimidade às ações que vierem a ser ado
tadas, em especial, buscando assegurar que a necessária retomada 
dos investimentos produtivos não implique em dilapidação do pa
trimónio do_s Fundos referidos. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Deputado 
Edunrdo Jorge. 

EMENDA MODIFICA TIVA 

[)ê...se a seguô:ie redação ao 8rt.-2o da ~edida Provisória -no 743: 
11Art. 2° A TJI.P será calculada a partir da rentabi

lidade nominal média, em moeda nacional, :verificada 
em petfodo imediatamente anteri<X" de sua vigência, -Dos 
títt.llos da dívida pública externa e interna de aquisição 
yoluntária. bem como a partir da variação acumulada do 
IPC·r, ou outro índice sucedâneo." 

Justificação 

A emenda em tela penoltiii qUe a·taxa-ofiCiai de varlação 
dos preços ~ja captada no cálculo da TJLP. Este aspecto torna-se 
particularmente importante em face de uma eventual utilização dos 
títulos da dívida externa como referencial para a fixação da TJLP. 
De fato. tais títulos sujeitam-se --a regras de remuneração que não 
se a}lstam à realidade do mercado nacional. Assim, consideramos 
pertinente introduzir dispositiVo que assegure a coireçãO monetá
ria na flXaçio da TJLP e, conseqüentemente. na própria remunera
ção_dos recursos do PIS-PASEP, do FAT e do FMM, que seiio 
utilizados nas linh's de C!'édito do BNDES. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Deputailo 
Edunrdo Jorge. 

Inclua-se o seguinte parágrafo no art. 2° da Medida Provisó
ria n° 743, de 2 de dezembro de 1994: 

"Parágrafo único. O Banco Central do Brasil di-· 
vulgará todos os parimetros e critérios utilizados para o 
cálculo da Tfl.P no seu primeiro dia útil de vigência." 

Justificação 

Em vista do leqUe de possibilidades que o Banco Central 
dispõe para calcular a TILP, a inclusão desse pan\gmfo justifica-se 
como um instrumento para reduzir incertezas, dar transparência e 
previsibilidade ao cálculo da TJLP. 
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EMENDA SUPRESSN A 

Suprima·se o parágrafo únicO; do art. 3° da_Medida Provis6-
rian0743: 

Justificação 

A emenda visa assegurar q11e a concessão de linhas de cré
dito em condições privilegiadas obedeça a regras previamente dis
cutidas e referendadas pelo Congresso NacionaL O parãgrafo que 
ora pretendemos suprimir concede aó Conselho Monetário Nacio
ul o poder de estender a aplicação da TJLP para outras hipóteses 
nio previstas na MP. Isso confere ao órgão uma atribuição extre
mamente importante. que não deve de forma alguma passar ao lar
go do crivo do Poder Legislativo. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Depulado 
Eduardo Jorge. · · 

EMENDA MODIFICA TIV A 

Dê-se a seguinte redação ao inciso V, do art. 3° da Medida 
Provisória D0 743: 

"V - as proporçCes em que a rentabilidade nomi
nal média em moeda nacional de cada título e as varia
ções do índice de preços mencionado no art. 2° serão 
consideradas no cálculo da TJLP.'' 

Justificação · 

A emenda visa permitir que a variação dos preços seja cap
tada no cálculo da TJlP. Este aspecto toma-se particulannente im
portaDle em face de uma evenbJal utilização dos útulos da dívida 
externa como referencial para a ftxação da TJI.P. De fato, tais títu
los sujeitam-se a regras de remuneração que não se ajustam à reali
dade do mercado nacional. Assim, consideramos pertinente intro
duzir dispositivo que assegure a COireÇão monetária nã ftxação da 
TJLP e, conseqiientemente, na própria remuneração dos :rerursos 
do PIS-PASEP, do FAT e do FMM. que serão utilizados nas li· 
nbas de crédito do BNDES. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Deputado 
Eduardo Jorge. ·· 

Os artigos 4° e 5° da Medida Provisória D0 7 43, de 2 de de
zembro de 1994, passam a vigorar com~ seguinte redação: 

"ArL 4° Os recursos do Fuhdo de Participação 
PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do 
Fundo da Marinha Mercante, :repassados ao BNDES e 
bancos que operem com crédito rural, e destinàdos a fi
nanciamentos, inclusive créditos de custeio, comerciali
zação e investimentos- agríColas, contratados a partir de 
1 o de dezembro de 1994. terão como remuneração nomi
nal, a partir daquela data, a TJLP do respeetivo J?<riodo. 

Parágrafo único. Os bancos transferirão, nos 
prazos legais, ao Fundo de Participação PIS-PASEP c 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador o valor corres
pondente à 'TJLP aludida no cap~t deste artigo, limi
tada a 6% (sers poi" cento) ao ano.-cã.pitalizada a dife
rença, podendo o Conselho Monetário Nacional alte
rar esse limite. 

Art. 5° A partir de 1° de dezembro de 1994, os re
cursos dos fundos mencionados no art 4° desta Medida 
Provisória, repassados aos bancos e destinados a fman
ciamentos contratados até 30 de novembro de J 994, te
tão a Taxa Referencial- TR a que alude o art. 25 da Lei 
n° 8.177, de 1° de março de 1991, substituída pela TJLP. 
reduzida de cotrespondente a 6% ao ano, mantidos, ex
clusivamente parn estes recursos, os juros previstos nos 

parágrafos 2" .\J art. 2° da Lei D0 8.019, de 11 de 
abril de 1990." 

Justificaç&o 

O GoveiD.o_ entendeu que estimular o investimento indus
trial, a fim de possibilitar o crescimento do Pffi. é de fundamental 
importância para o sucesso do Plano Real. Para isso crioo a Taxa 
de Juros de Longo Prazo- TJLP, que passa a ser o fatoc de remu
neração dos empréstimos do BNDES com base nos :recursos do 
PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da 
Marinha Mercante. 

Entendemos, entretanto, que o fmanciamento da atividade 
agrícola é tão importante quanto o da alividade industrial para que 
se alcance a estabilidade da economia. Portanto, nossa emenda é 
no sentido de possibilitar que o set.or agricola também seja benefi~ 
ciado com fmanciamep.to a baixos cUstos que incentivem o aumen
to da produção. Victor Facdoni. 

Suprima-se o art. 8° da Medida Provisória D0 743 de 2 de 
dezembro de 1994. 

Justificação · 

Esse artigo implica na possibilidade de mudanças na fonna 
de cálculo da TJLP ou na sua extinção passado um ano. Isso gera 
um volume muito grande de incertezas que compromete a confia· 
bilidade d3 TJI.P, ficando indeterminado o cálculo dos encargos 
financeiros dos fmanciamentos de longo prazo. - Luiz Carlos 
Hauly. 

EMENDA SUPRESSN A 

Suprima-se do art. 9°, da Medida Provisória n° 743 a ex
pressão "e os§§ 2'e 3'do art. 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 ATe do PIS-PASEP sejam mantidos ao nível de 6%, 
e afasta a possibilidade de quC tal percentnal seja reduzido por de
tennina.Ção unilateral do Conselho Monetário Nacional. 

Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1994. - Depulado 
Eduardo Jorge. · · 

EMENDA APRESENTADA PERAN1E A COMISSÃO MISTA 
DESTINADA A ElÇAMINAR E EMITiR PARECER SOBRE A 
MEDIDA PROVJSOR!A N' 750, DE 6 DE DEZEMBRO DE 
1994, QUE "DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA AU· 
TARQUI/t CONSELHO_ ADMINISTRATIVO DE DEFESA 
ECONÔMICA - CADE, CRIADA PELA LEI N° 8.884~ DE !! 
DE JUNHO DE 1994, E DÁ OU1RAS PROVIDÊNCIAS. 

Congressista 
Depltado João Paulo 

EMENDA SuPRESSTv A 
(À Medida Provisória n'750, de 6-12-94) 

Suprimã.wse integralmente O art 10 da Medida Provisória n° 
·?50, de6 de dezembro de 1994. 

Justificação 

Dois eram os Principais defeitos da legislação brasileira 
para o combate ao abuso do poder econômico, os quais foram 
mantidos pela Lei n° 8.884/94. Já os apontamos por ocasião da ver 
tação do ProjetO de Lei que lhe deu origem. São eles: a) a deturpa
ção conceituai dos crimes de abuso do poder económico e b) a 
manutenção da duplicidade de órgãos enca.xregados pela investiga-
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ção e julgamento dos processos: a SeCretaria de Direito Económi
co e o Conselho Administrativo de Defesa Económica. ambos sob 
diversos comandos políticos. A duplicidade de órgãos será respon
sável, denrre outras conseqüências, pelo aniquilamento das vanta
gens conquistadas peia autonomia admi.n.istrativa e fmanceira ad
quiridas com a instiblição da autarquia CADE. 

A estes dois graves problemas, responsáveis pela superfi
cialidade e demora com que a legislação é aplicada. outro veio a se 
somar, qual seja, a criação de mais uma instância -rio prOceSso_ in
vestigativo: a Secretaria de Política Eco:Dômica -da Fazenda- SPK 
Pela nova sistemática de apuração dos abusos na área econômica a 
SPE, tomandO- conhecimeniO do aumento injustificado de preços, 
deve chamar os responsáveiS- pãra- pteSiãr as devidas explicações 
no prazo de dez dias, em não o fazendo, presume-se abusiva a 
conduta, dêvendo a SPE representar .à Secretaria de Direito Econô
mico do Ministério da Justiça panl instaurar o devido processo in
vestigativo. Só posteriormente o processo deve ser eilviado ao 
Conselho para julgamento. Ou seja, aittCs da apreciação pelo órgão 
autônomo, duas outras instâncias se impõem, ambas-suscetíVeís de 
ingerências políticas, o que, com certeza. ampliará as dificuldades 
já eXistentes ito processo de apuração dos indícios de crimes co
metidos contra a ordem económica. 

O Presidente da República, acertadamente, vetou o art. 22 
do projeto de lei que deu origem à Lei n° 8.884/94, alegando o in
teresse público. 

Inexplicavelmente aquele dispositivo foi ressuscitado na 
edição da presente medida, sob a forma do art. 10. que ora preten
demos suprimir. Se se pretende dar o mínimo de efetividade à le
gislação de combate ao abuso do poder econômiCo,._ ll~Cssário s~ 
faz suprimir o dispositivo comentado. 

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1994. - Deputado 
JoãoPaúlo. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MIS
TA DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE 
A MEDIDA PROVISÓRIA N" 753, DE 6 DE DEZEMBRO DE 
1994, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS DA lEI N"7.I02, DE 20-
DE JUNHO DE 1983. QUE DISPÕE SOBRE SEGURANÇA 
PARA ESTABELECIMENTOS FINANCEIROS, ESTABELECE 
NORMAS PARA .CONSTITUIÇÃO E FUNCIONAMENTO 
DAS EMPRESAS PARTICULARES QUE EXPLORAM SERVI
ÇOS DE VIGILÂNCIA E DE TRANSPORTES DE VALORES E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Congressistas 
Dep.1tado Roberto Magalhães 
Deputado Chico Vigilante ... 

1. :u; 4, 5, 6, 1. 8, 9, w. 12. 
11-

EMENDA 

Suprima-se a alteração proposta peio ait. 1° da MP 753 ao 
artigo 13 da Lei n° 7.102/83. · 

Justificação 

A elevação drástica do valor mínimo do capital integraliza
do das empresas de vigilância inviabiliza a pr6pria constitüição e 
continuação de enorme parcela dessas empresas. torn-ando _a_ regra 
inconstitucional, por obstar a livre iniciativa de empresários do se~ 
tor (art. 1°, IV, e art. 170, capu4 da Constituição do Brasil). 

O inlpedirileiifu -aa- Constituição e continuidade dessas em
presas gerará forte desemprego no setor. 

EMENDA 

Suprima-se a alteração proposta pelo art. lo da MP 753 ao 
artigo 7°, da Lei 0°7.102/83. -

Justificação 

Pelas mesmas rawe-s que detenninam a inconstitucionalida
de do art. 6°, deve ser suprimido o .art. 7°, da Lei n° 7.102183. na 
forma da Medida Provisória n° 753/'14.~'- Deputado Roberto Ma- -
galhães. 

EMENDA 

Suprima-se a alteração proposta pelo art. 1° da~ 753 ao 
artigo 6°, parágrafo único, da Lei n° 7.102/83. - -

Justificação 

As mesmas razões que. por inconstitucionalidade, recla
mam a supressão do 3rt. 6°, eXIgem a s·upressão de seu parágrafo 
único. na fmma da Medida Provisória, que pretende autorizar o 
Ministério da Justiça a celebrar convênios com Secretarias de Se
gurança Pública dos Estados e Distrito Federal. - Deputado Ro
berto Magalhães. 

EMENDA 

Suprima-se a alteraçãO proposta pelo art. )0 da MP 753 ao 
aitigo 3°, n, da Lei n° 7.102/83. 

Justificação 

Pretende a MP sujeitar à prévia autorização do MinistériO 
da Justiça. a segurança privada exercida pelo próprio estabeleci
mento fmanceiro. 

É inconstitucional a pretensão. 
O art. 192, caput, da Constituição Brasileira atribuf à Lei 

Complementar competência para regular a estruru.ra do Sistemâ Fi~ 
nanceiro Nacional, devendo ela dispc...r, inclusive, sobre as maté
rias previstas nos incisos do mesmo dispositiVo, dentre as quais 
destaque-se a do inciso IV, de organizaçãc ~ funcionamento das 
instituições fmanceiras. 

Por outro lado, a exigência de prévia aprovação de sistema 
de segurança, como condição para funcionamento de estabeleci
mento fmanceiro afronta a consagração constüucional da liberdade 
de iniciativa, nomeada como fundamento já do Estado Democráti
co de Direito do Brasil no inciso IV do art.. J 0 , já da Úrdem __ Econô
mica e Financeira-- Constitucional, nO art. 170, ca.Put e parágrafO 
único, todos da Constituição do Brasil. 

• Mais: a nova regra viola o princípio constitucional da isono-
mia (art. 5], caput, da Lei Maior), por não determinar iguaf con
trole qu_ando se trate de empresa de vigíláncia contratada. 

~-E de se ressaltar que bancos não são repartições policiais 
para terem _seu funcíOnamento condicionado à aprovação do siste
ma de segurança pelo Ministério da Justiça. 

- - Há, nessa proposta, evidente confusão entre a função poli
cial do _E~t~d~ com a vigilância de propriedade priVada que deve 
ser tratada a nível exclusivamente empresarial. - Deputado Ro
berto Magalhães. 

EMENDA 

Suprima-se da alteração proposta pelo art. I 0 da Medida 
Provisória n° 753 ao art 3o; caput, a expreSsão "ostensiva''. 

Justificação 

_ Qs vigilantes ostensivos,-surpreendidos sempre pelas cos
tas, são-transformados em meros fornecedores de armas. E tornará ineficaZ a própria lei n° 7.102/83, que foi promul- · 

gada exatamente para permitir e disciplinar o funcionamento das 
empresas de vigilância privada. - Dep. Rokrtc Msg!llhk~ 

Teriam os vigilante_s _melhores condições de defesa própria, 
. d~ defesa do armamento que '(X>rtam e do exercício da vigilância 
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que lhes incumbe, se não se achassem espetaculosamente identifi
cados como vigilantes, pelo unifonne que vestem. - Deputado Ro· 
berto Magalhães. 

. EMgNDA 

Suprima-se a alteração proposta pelo art. 1° da MP 753 ao 
arL 6",da Lei n•7.102/83. 

Justificação 

Pretende esse dispositivo transferir ao Minis;_tério da Justiça 
atribuições confefidas ao Banco Central do B~il. _ _ _ __ 

O art. 192, caput, da Conslítuição Brasileira atribUi à Lei 
Complementar competência para regular a estrutura do Sistema Fi
nanceiro Nacional. devendo ela dispor, inclusive, sobre as mal,-;· 
rias previstas nos incisos do mesmo dispositivo, dentre as quais 
destaque-se a do inçiso IV, de organização, fun_~~'?~ento e ~~~ 
buições do Banco Central. 

Somente a Lei Complementar una, que dê disciplina inte
gral a toda matéria-prevista no art. 192 da ConStituiçãO Brasileira, 
podetá dispor sobre c001petência do Banco Central e sobre a estru
tura das instituições fmanceiras. 

Da mesma forma, compete à Lei COtnplementar dispor so
bre fiScalização das instituições financeiras, na forma do art. 163. 
V, da Constimição do Brasil. 

Por outro lado, a exigência de que a legc fcreoda seja com
plementar, confere à legislação anterior, que disCipline a matéria 
prevista no arL 192 da Constituição do Brasil, e que tenha sido por 
esta recepcionada, status de Lei Complementar. 

São os casos das Leis no& 4.595/64 e 7.102183. no_que sere
fere às atnDuições de competência ao Banco Ceiitial_do Brasil.--, 

Destaque-se que o art. 10, vm. da Lei n° 4.595/64, determi
na competir ao Banco Centra_] do Brasil a competência para exer
cer a flSC3lizaçâo das instituíções fmanceiras e aplicar-lhes as pe-
nalidades devidas. _ _ _ 

Não podem essas leis, em relação às atribuições do Banco 
Central do Brasil, especialmente quanto à fisc~iz.l!çãO e imposição 
de penalidades, ser modificadas por lei ordinária, como quer a Me
dida Provisória.- Deputado Roberto Magalhães. 

EMENDA 

Suprima-se, do art. 1° da Medida Provisória n° 753, a all<:ra
ção proposta ao art. 1°, caput, da Lei n° 7.1 02, de 20 de junho de 
1983. . . 

Justificação-

A proposta de alteração do art. l 0 da l,ei n° 7.102/83, trans
ferindo a atri_b_u_ição do Banco Central do Brasil ao Ministério da 
Justiça, para provação de sistema de segurança, é inconstitucional, 
merecendo supressão. 

O art. 192. caput, da Constituição Brasileira atribui à Lei 
Complementar competência para regular a estruOJra do Sistema Fi
nanceiro Nacional, devendo ela dispor, inclusive, sobre as maté
rias previstas nos ·incisos do mesmo dispositivo, dentre as quais 
destaque-se a do inciso IV, de organização, funcionamento e atri-
buições do Banco Central. _ 

Somente a Lei Complementar una. que dê disciplina inte
gral a toda matéria prevista no art. 192 da Constio.üção Brasileira, 
poderá dispor sobre competência do Banco Central e S:Qbre a esuu-
tura das instituições fmanceiras. __ 

Por outro lado, a exigência de que a legc ferenda seja com
plementar. confere à legislação anterior, que disCipline a matéria 
prevista no art. 192 da Constituição_ do Brasil, e que tenha sido Q.OT 
esta recepcionada, status de Lei Complementar. 
· É o caso da Lei n° 7 .I 02/83. no que se re_fere a atribuição de 

compelência ão Banco Central do Brasil. 
Não pode essa lei, port.a}llo. neste ponto, ser modificada por 

Lei Ordinári~ como quer a Medida Provisória. 
A exigência de prévia aprovação de sistema de segurança, 

como condição para funcionamento de estabelecimento flrianceiro, 
afronta ainda a consagração constitucional da liberdade de iniciati
va, nomeada como fundamento já do Estado Democrático de Di
reito do Brasil no inciso IV do art. -1 o: já da Ordem Econômica e 
Financeira Constitucional, no art. 170, caput e -parágrafo únicO, 
iodoS da C~nsti_tuição do Brasil. -- -

É de se ressaltar que bancos não são repartições policiais 
para terem seu funcionamento condicionado ã aprovação do siste
ma de segurança pelo Ministério da Justiça. 

Há, nessa proposta, evidente confusão entre a função poli
cütl do Estado. com a vigilância de propriedade privada que deve 
~ tratada a nível exclusivamente empresarial. - Deputado Ro· 
berto Magalhães. ·- ·- - - - · 

EMENDA 

Acrescente-se a_ alteração proposta pelo art. l 0 da Medida 
Provisória n° 753 ao art. 3°, I, a Lei D0 7.102/83 a conjJ.nção alter
nativa "ou" passando o referido_ inciso a ter a segUinte redação: 

"Art. 3° ·--·-·---·-·--··-.... -·~·-·-·--··-
1- por empresa especializada contratada ou; 

JustificaÇão 

A MP suprime do inciso I do art. 3° da lei D0 7.102/83. a 
conjunção alternativa "ou 11

, que permitia fosse a segurança execu
tada ou por empresa contratada, oo pelo próprio estabelecimento 
financeiro, parecendo pretender que a segurança, pelo próprio ban
co, só possa ser feita Supletivamente. 

A nova redação, possibilitando essa interpretação. toma-se 
inconstitucional, porque veda às instituições financeiras o exercí
_cio exclusivo de ·su-ã própria, seguranÇa, violando a proteção cons
titucional à hberdade de iniciativa, consagrada como fundamento 
já do Estado Democrático de Direito do Brasil no inciso IV do art. 
1°, já da Ordem Econôm.ica e Financeira Constitucional, no arL 
170, caput e parágrafo único, todos da Constituíção do BtasiL -
Deputado Roberto Magalhães. 

EMENDA 

Suprima-se o art zo da MP n° 753. 

Justificação 

O art zo da MP em epígrafe acabará por criàr subordinação 
dos bancoS à Polícia Federal, o que, além de violar a garantia 
constitucional à liberdade de iniciativa (art. l 0 , _IV, e art. 170, ca~ 
put, da Constituição), significará violação da reserva à lei comple
mentar, quer da deftnição da fiscalização das instituições frnancei
ras (art. 163, V), quer da disciplina da estrutura do Sistema Finan
ceiro Nacional e da organização, fun~iOnamento, atribuições do 
Banco Central e das instituições fmanceiras (art. 192, caput e inc. 
IV. da Lei Maior).- Deputado Roberto Magalhães. 

EMENDA 

Suprima-se o art. 3° da MP D0 753 

Justificaç&o 

É inconstitúdOnal o arl. 3"0 da referida MP. 
Pretende criar-ta-tas sobre os- serviços definidos na relação 

anexa à própria MP. ' 
É inconstitucional esta taxa, quer porque os valores cobra

dos deveriam representar o custo do se-IViÇO prestado, e não há 
qualquer demonstração de que os valores constantes do anexo da 
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MP foram assim calculados, quer porque o resultado de seu reco
lhimento deveria setVir para ressarcir o Estado dos rustos daquela 
prestação de se~iços, e a MP quer usá. lO para financiar a Polícia 
Federal. 

Há, inclusive;-hip6teses relacionados no anexo em que se
quer é prestado qualquer serviço à empresa (itens I e 13). 

Destaque-se. ainda, que os valores constantes do anexo são 
excessivamente onerosos, sem guan:Iare'm qualquer relação com os 
atos simples ali especificados. -'Deputado Roberto Magalhães. 

EMENDASUPRESSIVA 

Suprima-se o parágrafo Unici> do art. 3° cta terno 7.1Õ2. de 
20 de junho de 1983. -

Just16caçõo 

O ~õ único do art. 3° da Lei n° 7 .Hl2'Prevê que, nos . 
estabe~tos fmanceiros federais e esladuais de vigilância os
tensiva poderá ser desempenhado pelas Polfcias Militares. A Me
dida Provisória propõe que as PM desempenhem estas atividades 
somente em estabelecimentos fmanceiros estaduais. 

Tais atividades, nO entanto, são tipicamente de futeresse pri
vado. No interior dos estabelecimentos fmanceiros estaduais- que 
são pessoas juridicas de direito privado - o Policial Militar. além 
de estar afastado de sua atividade predpoa. está servindo - em 
desvio de função - a assegurar privilégio a uma pessoa jurídica 
que, a bem do regime a que se acha sujeita, deveria contratar junto 

às empmsas especializadas o serviço de segurança._ Além de asse
gurar que as Polícias Militares exerçam suas funções privativas, 
garante-se o :tne~t:ado de trabalho de uma categoria profissiOnal es
pecífica. sujeita à ÍISCaliiaçãO do Poder Público através do Minis
tério da Justiça, o qual, entretanto, não tem jurisdição sobre as Po
licias Militares dos Estados. 

Sala das Sessões. Deputado Chico Vigilante._ 

EMENDA 

Suprima-se o art. 5° da MP n° 753_ 

Justi6caçõo 

As regras veiculadas na MP implicam em dramática modifi
cação na estrutura da segumnça das instituições fmanceiras. 

O· própcio Ministério da JustiçO. devenl se adequar para o 
exere:íc!o das novas C?fllpetências a ele outorgadas por aquela MP. 

E imprescindível seja previsto prazo de pelo menos 180 
dias para que as novas normas entrem em plena vigência, para per· 

-mitir aos ban~s. às empresas especializadas _em vigilância. ao Mi
nistério da Justiça e à Polícia Federal, se ajlstarem às novas deter
minações. 

Deve ser alterado o artigo 5° da MP. para detemrinar-Ihe a 
seguinte redação: "Esta Medida Provisória entrará em vigoc oo 
Prazo de 180 dias da data de sua publicação".- Depilado Roberto 
Magalhães. 

SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos ter

mos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" 29, DE 1994 

Aprova a alteração de contrato de empréstiiiHl acordada entre Fumas Centrais Elélri<
cas S.A. e um consórcio de bancos alemães, para transferir recursos financeiros destinados à cons
trução da Usma Nuclear Angra IR para a Usina Nuclear Angra II, e cria comissão de avaliação 
das atividades do setor nuclear. 

O Congresso Nacional decreta: -
An. I o É aprovada a alteração de contrato de empréstimo acordada entre a Empresa Fumas Centrais Elétricas 

S.A. e um consórcio de bancos alemães, para transferir recursos fmanceiros destinados à construção da Usina Nuclear An-
gra m para a Usina Nuclear Angra II. · . 

Art. 2° A Câmara dos Deputados e o Senado Federal constituirão comissão mista, integrada por membros das 
respectivas comissões permanentes competentes, para o exame da matéria, destinada a avaliar os resultados da amai políti
ca nuclear brasileira 

Parágrafo único. A comissão elaborará, no prazo de cento e vinte dias. relatório circunstanciado das atividades 
do setor nuclear. inclusive no que di~ respeito à aplicação dos recursos al0c;1dos oriundos de empréstimos internacionais, 
solicitando, pa fmma regimental, a colaboração de representantes de todos os setores e órgãos envolvidos. 

An. 3' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, 13 de dezembro de 1994. - Senador Humberto Lucena, Presidente. 

FINANCIAMENTOS DE ANGRA II E UI 

CONTRATOS E ADTilVOS 

Anexo E.M. n• !50/MME de 27 de setembro de 1994 

Valor total do projeto: DM 4.111 milhões. sendo: 
DM 3. 700 milhões para a importação de bens e serviços de 

origem alemã, incluindo custos CJF.; DM 411 milhões para forne
cimentos e serviços efetuados no Brasil (cuslOS locais). 

Condições de pagameoto: 10% de sinal (DM 411 milhões) 
90%fmaítciados (DM 3.700milhões) 
Divisória I 
Valor dos f=ciamentos: DM 1.850 milhões- KI'W 
DM 1.850 milhões- DRESDNER 
Data de assinatura de ambos: 23-7-86 _ 
Obs.: Do valor total fmanciado (DM 3.700 milhões). DM 

1.629 milhões foram originalmenle destinados para Angra II e DM 
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1.701 milhões par"' rt.ngra lli. UM .370 milhões ~ferentes 30 fi
. nanciamenlD de custos locaís não tinham destinação própria e :st>
rão utilizados integralmente em Angra n. 

Divisória II 
Contratos de transferêndã: amOOS de 31--7-81 
Transferem os financiamentos originais· pàra a Nuclebrã.s 
Divisóri~t_ITI 

Aditivo D0 1 do Í<.FW, de 27-1-83 _ __ _ 
Altera a taxa de juros do montante parcial II (DM 1.200 mi· 

lhões) 
Divisória IV 
Aditivo n° I do DRESDNER, de 9-12-83 
Prorroga as datas-limite de desembolso e as datas de início 

das amortizações er;p função de alteração no croD.ograma: Angra 
ll: 15-6-89 . 

Angra III: 15-12-90 
Aditivo n° 2 dO KFW, de 8-12-83 
Mesmo objetivo do Aditivo n° 1 do DRES_DNER 
Divisória V 
Contrato de transferência do DRESDNER. de 1°-2-90 
Transfere os fmanciamentos da Nuclebrás para a União 
Contrato de transferência do KFW de 31-1-90 ____ --

·Transfere os fuianciamentOs da Nuclebrás para a União 
Divisória VI 
Minutas de transferência do sa_ldo Pos financiamentos de 

Angra III para Angra II - DRESDNER: original assinado pelo 
Banco já encaminhando ao PGFN. 

- KFW: Minuta de 30-3-94 em poderâl,-Fumas.
Divisória VIl 
Pareceres da Pro.:uradoria-Geral da Fazenda NaCional e da 

Secretaria do Tesouro NaciOnal 

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO FIRMADOS EM 23-7-
76, ENTRE FURNAS E O KFW E FURNAS E DRES
DNER llANK, NO VALOR DE DM 1.850 MD..HÕES 
CADA. 

ANGRA II E III 
Financiamento 

DM l $50.000.000,00 
FURNAS- ,Centrais Elétricas S.A. 

e 
Consórcio de Bancos Alemães 

Agenteo DRESDNER Bank AG 
23dejulhode 1976 

ÍNDICE 

Artigo l. Valor do Financiamento, Exclusão de Responsa~ 
bilidade Conjunta, Objeto do Finan_ciamento 

· Artigo 2. Condições Prévias Para Utilização do Financia~ 
mente 

- Artigo-3. Utili:plção do Finariciamento 
Artigo 4. Juros 
Artigo 5. Comissão de Compromisso 
Artigo 6. Comissão de Administração 
Artigo.?. Cálculo 
Artigo.8. Amortização 
Artigo 9. Garantia de Pagamento 
Artigo 10. Fiança do Governo Federal da Aleinanha 
Artigo. II. Supervisão do Projeto e Dever de Prestar Infor-

mações 
Artigo.12. Pagamentos 
Artigo.l3. Pagamentos Fora do Prazo 
Artigo.14. Pagamentos por Via Judicial 

dia to 

Artigo.lS.In:;lpostos, Obrigações, Taxas e Oiüras Despesas 
Artigo.l6. Suspensão do Financiamento- Vencimerito Ime-

Artigo.l?. Conf).l'llla.Ções 
Artigo. IS. Normas Jutíd.Ícas Gerais 
Artigo.19. Diversos 
Artigõ.20. Idioma 
Anexo 1. Contrato de Garantiã:.:. Coiltrato de A.tbitmmento 

· Ariexo 2. Relação de Documentos. de aCOrdo com o Artigo 
2.01.b) do Contrato de Financiamento. a serem apresentados antes 
da utilização do Fmanciametlto. 

Contrato de Financiamento de 23 de julho de 1976 entre 
Fumas- Centrais Elétricas S.A, Rio de Janeiro, Brasil (MubJário) 

De um lado e o DRESDNER Bank Ag. Fr.Ulkfurt/Main 
(Agente) 

·aayerische t-Upotheke~-:._ uNb Wechsei- Bank- Munique 
Bayerische Landesbank Girozentmle- Mlnique 
Commerzbank Aktiengesllschaft - Dusseldorf 
Deutsclie Bank Aktiengesellschaft - Frankfurt/Main 
Westdeutsch Landesbank Girozentrale- Dusseldorf (Giupo 

de direção) 
Operando em nome e por conta de um consórcio de bancos 

__ alemães (MutUante), composto, além dos acima mencionados de 
Bank. Fur Gemeinwirticliaft Akt.iengCsellschaft - Franláutt-

Main 
DG Bank - Deutscbe Genossensehaftsbank - Frank-

furt/Main 
Berliner Bank Aktiengesellschaft.- Berlin 
Bayerische Vereinsbank- Munique 
Berliner Handels-und Frankfurter Bank- Frankfurt/Ma!n 
Deutsche Giorzentmle.:..; Deutsche K.ommunalbank.- Frank-

furt/Main 
Norddeutsche Landsbank Girozentraler- Hannover 
Hamburgiscbe Landesbank Girozenttale - Hamburgo 
Hessische Landsbank Giiozentrale- Frankfurt!Main 
Landesbank Rbeinland-Pfalz Girozentrale- Mainz 
Vereins-Und Westbank Aktiengesellscbaft- Hamburgo 
Bank. Fur Handel und Industrie Aktiengesellschaft- Berlin 
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft- Berlin 
Berliner Disconto Bank Aktiengesllschaft- Berlin 
Merck, Fink & CO.- Munique 
Badiscbe Bank- Karlsruhe 
Badische Kommunale Landesbank - GiioUntrale - Man-

nheim 
Delbruck & CO.- Frankfurt/Ma!n 
B. Metzler SeeL Sohn & CO.- Frankfurt/Ma!n 
Sal. Oppenheim Jr. & CIE. Colonia 
M.M. Warburg- Brickmann, Wirtz&CO.-Hamburgo 
Wurttembergische Kommunale Landesbank Girozentrale -

Stuttgart 
Bakhaus Mai Flessa & CO. - Schweinfurt 
Landesbank SAAR- Girozentta!e - Saabrucken 
Landesbank Scbleswig-Holstein GirozentTa.le, Kiel 
Trinkaus & Burldlardt- Dusseldorf 
Westfalenbank Aktiengesllschaft- Bocbum 
Bankhaus H. Aufrbauser- Munique 
Bankhaus Gebruder Betbmann- Fr.Ulkfurt/Main 
Georg Hauck & Sohn- Fmnkfurt/Ma!n - · 
Deutsch-Sudameikaniscbe Bank Aktiengellschaft - Hamburgo 

(isoladameute, a seguir chamados Bancos Conscnciados) de outro lado. 

Preãmbulo 

Em 27 de jullio de 1975 a República Federativa do BraSil e 
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a República Federal da Alemanha firmaram em BOnii o Acordo de 
Cooperação no Selor da Utilização Pacífica da EnOJ:Eia Nuclear 
que prevê, entre oolras coisas, a construção de duas usinas nuclea
res (Angra II e Angra lll), com potência de 1.245Mw cada uma, 
perto de Angra dos Reis C'Projeto'?. 

O Projeto é composto de: 
a) a Usina Nuclear Angra II 
b) a Usina Nuclear Angra m C 'Partes do Projeto'? 
COm relação à implantação do Projeto, a Mutuária e a 

Kraftwerlc: Union Aktiengesellscbaft. Mulheim C'Exportadora"), 
fm:naram em 22 de julho de 1976 Contratos ('Contratos de Expor
tação'') de fornecimentos com a interveniência da Empresas Nu
cleares Bmsileims S.A.- Nuclebtás, Rio de JaD.CirO ("Nuclebnís"), 
e de prestação de serviços com a participação da Nudebrás Enge
nharia S.A.-" N Clen, Rio de Janeiro. 

De conformidade com a estipulações de item 1 des "Speci
fic Guidelines· of Fmancing" datado de 27 de junbo de 1975. o 
Mutuante e a Kreditanstalt fur Wiedcr.wtbau Frankfurt/Main 
C"Kreditansralt") dec.Jararam-se dispostos, em princípio, a partici
par no fina.ociamento dos fornecimentOs e serviÇõs Provenientes 
da República Fedela! da Alemanha, bem como de fmanciamento 
de uma parte dos fornecimentos e setViços a serem efetuados no 
Brasil em relação ao Projeto até o molitimt~ de 10%, no máximo, 
do valor total pagável em Deutscbe Marie. 

Para o fnn do fmanciamento previsto neste cotilrat:O -de Fi
nanciamento, o volume total em Deutsche Mark do Projeto (''volu
me total de DM'? monta em DM 4.111.ooo_OOO,OO- oomponde>-se. 
do seguinte: 

DM 3.700.000.000,00- para fornecimentos, incluindo cus
tos CIF (''Parcela de Fomecimento") _e para serviços ('Parcela de 
Serviços"), da República Federal da Alemanha (ambos adlanlo de-
nominados ''Pareelas de Transferência"); _ 

DM 411.000.000.00- pãra fomecime-õiOs~ e-serviços a se
rem prestados no Brasil. todavia não superior a 10% do Volume 
Total em DM C'Parcela de Custos Locais'?· 

As condições: de pagamento dos Contratos de Exportação 
compreendem: pam a Pan:ela de Fomecimento (sem os custos ClF): 

10% pagamento iniciai; e 
90% comO se- Segue: -
85% "proMrata" 4o fornecimento; e 
5% da Parcela de Fornecimento das Partes do Projeto res-

pectivamente na ocasião de cada teste fmal (''trial operãtion'~; e 
para a Parcela de Serviços. e os custos CIF: -
10% pagamento inicial; e 
90% "pro-rata" dos serviços prestados. 
As condições pam Pan:ela de Custos Locais são as_seguintes: 
10% pagamento inicial; e 
90% "proMrata ''dos fornecimentos e dos sezviços prestados. 
Para o fmanciari:J.ento de respectivamente 50% dos 90% reM 

manescentes da Parcela de Transferência e 50% dos 90% remanes
centes da Parcela de Custos LoCais, o MubJante e a Kredita.nstalt 
concedem à Muruária fmanciamentos respectivOS- de, no máximo, 
DM 1.850.000.000,00eada um. 

Com essas premissas, o Mub.iante e a Mutuária Celebram o 
seguinte Contrato de FinanciamentO: 

A. O Financiamento 
Artigo 1. Valor do Financiamento, Exclusão de ~esponsa

bilidade Coujunla, ObjOto de EmpréStimo· 
1.01. O Mutuante concede à Mutuária um Financiamento de 

até DM 1.850.000.000,00 (ÚÍn bilhão e oitocentos e cinqüenla mi
lhões de Deu!Scbe Mark) (a seguir chamado ''Finariclaiiientii'? 
para o fmanciamento de 50% dos 90% remanescemes da Parcela 
de Transferência e para o ímanciamento dos 50% dos 90% rema-

nescente da Parcela de Custos Locais. 
1.02. Cada um dos bancos que integram o Mutuante partici

pa do Financiamento na seguinte proporção: 
Bancos Comerciais: 

Dresdner 8ank Aktiengesellschaft ................ --... ----9 ,00% 
Bayerische Hypotbeken-Und Wecbsei-Bank .................... 9,00% 
Commerzbank Aktiengesellscbaft ................... ------9,00% 
Deustsche Bank Aktiengesellschaft -··-··········---··---9,00% 
Bank FürGemeinwirtscbaft Aktiengésellscbaft ··-·-··---..SlXJ% 
DG 8ank- Deutscbe Genossenscbaftsbank .................... .5,00% 
Berliner Bank Aktiengesellscbaft ·····-··-··-···---··--4.00% 
Bayerische VereiDsbank · ·-······-····-··-·--3,25% 
Berliner Handeis-Und Frankfurter 8ank ............. ___ ...... 3,25% 
Vereins-Und Westbank AktiengesellschafL-.............. __ .• 1,25% 
Bank Für Handel Und Industrie Aktiengesellscbaft ............ l,50% 
Berliner Commerzbank Aktiengesellscba!t.. __ ...... _ .... -1,50% 
Berliner Disconto Bank Aktiengesellscbaft. ............ --.. 1,50% 
Men:k. Fink & CO. . ............. - .... --... 1,00% 
Badiscbe llank ........... "··------.0,75% 
Delbruck & co. --------·---------------0,75% 
B. Metzler Seel. Sobn & CO. ·----------------1.25% 
Sal. Oppenbeim Jr. & CIE ----··----··----·--0,75% 
M. M Warburg- Brinckmann, Wirtz & C0 .................. .., .. 0,75% 
Bankbaus Max Flessa & CO. . ---·------·-------0.50% 
Crinkaus & Burldlardt ....................... __ .... _0,50% 
Westfalenbank Aktiengesellschaft ................ - ............. 0,50% 
Bankbans H. Authauser ............... - •• - .... - ... 0,25% 
Bankbaus Gebnlder Betbamann ................... __ , .. ..0,25% 
Georg Hauck & Sobn ................. --.... - .. 0.25% 
Deutscbe-Südamerikaniscbe Bank Aktiengesellscbaft ...... 0,25% 

70,00% 
L. desbanke.n (''Bapcos Oficiais'~ 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale .•• - ............ _ .... -9,00% 
Ga.Yerische Landesbank Girozentrale ................. -·-··----9,00% 
Deutscbe Grirozentrale-Deutscbe Kommun•1bank ............. .2,50% 
Orddeutsche Landesbank Girozentrale ...................... ---2.50% 
Hami:PJrgiscbe Landesbank Gírozentrale .................. -_ ..... 1.50% 
Wessiscbe Landesbank Girozentrale ................. ---·---1,50% 
Landesbank. Rheinland-Pfalz Girozentrale ....................... -1.50% 
Wadiscbe Kommunale Landesba.ak-Girozentrale ................ 0,75% 
Wurttembergische Kommunale Landesb "1k Girozentrale.:.0,75% 
Wandesbank Saar- Giroz.entrale ............. -··---·----0.50% 
Wandes_bank Schleswig-Holstein Girozentrale .................... 0,50% 

30,00% 
100,00% 

O Financiamento será concedido com exclusão de qualquer 
responsabilidade conjunta. Disto decorre que cada banco será res
ponsável somente pela sua quota e não responderá pelas obrigaçõ
es de outros bancos assumidas no presente Contrato de Financia
mentO: 

. :1.03. O Financiamento será feito exclusiVamente para o fJ.IJ) 
indicado no Preâmbulo e servirá para o fmanciamento de até 50% 
dos 90% remanescentes da Parcela de Transferênci~"'e de até 50% 
dos 90% remanescentes da Parcela de Custos Locaís. 

Artigo 2. CondiçÕes Prévias para -Ut.ili.za.Ção do Financia
mento 

2.01. A 1\futuária s6 poderá dar início à utilização do Finan
ciamento~: 

a) apresentar ao Muttlanle o Contrato de Garantia fmnado 
entre o Mumante e a República Federativa do Brasil, conforme o 
Anexo!; 

b) houver submetido à Mutuante os documentos enumerados 
no Anexo 2, juntamente com a tradução jutamentada em inglês; 
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c) a República Federal da Alemanha tiver emitido, confor~ 
me o artigo 10, uma Garantia de Financiamento (Fmanzkredit~ 
Bürgschaft) em relação a este Financiamento, ga:r3.ntia essa válida 
e sem restrições, e o exportil.dor se tiver comprometido de maneira 
satisfatória para o Muruante, eÜJ. relação a certos riscos não cober
tos pela garantia acima citada, os quais serão suportados por ele, 
exportador;-

d) tiver demonstrado satisfatoriamente para o Mutuante que 
a Mutuária terá disponíveis o combustível nas quantidades neces
sárias para a devida operação de ambas as usinas nucleares (Angra 
II eim; 

e) a Kreditanstalt tiver informado ao Mutuante que foram 
cumpridas todas as condições prévias para utilização do seu fiiWl
ciamento telativo a~ referido projeto. 

2.0Z. A utilização do Pf""'nte contrato de FinanciameniO 
tem como pressuposto que todas as condições prévias do artigo 
2.01 ''a"-"e'' devam ser integralmente cumpridas. e que, tenha sido 
dada ao Mub.Jante comprovação satisfatória a ele Mub.lante no sen
tido de que foram efetuados os pagamentos iniciãís-que constituem 
condição.de.eficácia da garantia citada no artigo 2.01.-c). 

Artigo 3. Utilização do Financiamento -- ---
3.01. O Mutuante desembolsanl o Financiamento de acotdo 

com a execução dos fomecimentos e dos serviÇQS _a serem fman
ciados pelo presente, devendo tais desembolsos ser efetuados em 
favor do Exportador, pari passu. com os desembolsos estipulados 
no flDBDciameniO da Kreditanstalt, para a conta n• 1057 686 do 
Exportador, no Dresdner Bank AG Nurnberg, em montantes de no 
mínimo DM 1.000.000.00 desde que todas as condições pmoias 
para utilização deste Financiamento mencionadas neste Contrato 
de Financiamento tenham sido cumpridas. O Munumte e a Mutuá
ria defui.irão em detalhes, por acordo _especial que terá. de ser defi
nido antes do primeiro desembolso e que constituO parte inte-
grante deste Contrato de Financiamento o procedimento pam de-
sembolso e. particularmente, a prova a ser fornecida pela Mutuária 
sobre o uso adequado dos montantes do Financiamento. 

3~02. Os fundos necessários a cada desembolso deverão es
tar disponíveis na proporção de 70% pelos Bancos Comerciais re
lacionados no artigo !.02 e na proporção de 30% pelos Bancos 
Oficiais mencionados no mesmo artigo e de acordo com as quolas 
pelas quais eles são responsáveis. 

3.03. O Mutuante terá direito a recusar pedidos de desem
bolso que forem. por ele recebidos após as datas seguintes: 

Parte A do Projeto 
Parte B do Projeto 

Datas limite 
31 de dezembro de 1983 
3Q.de.pnbode 1985 

3.04. À Mutuária é facultado cancelar, no todo ou_ em parte, 
mediante pré--aviso de um trimestre, o montante do empréstimo 
não desembolsado, mas somente com o assentimento do Exportador. 

Artigo 4. Juro~ 
4.0 1. Sobre os saldos devedores os juros serão calculados 

conforme os artigo 4.02- 4.06 seguintes, sendo tais ;uos pagáveis 
postecipadamente em 31 de janeiro e 31 de julho de cada ano. · 

4.02. A taxa de juros será de_ 3/4% ao ano, líquida, acima da 
taxa vigente da AK.A Ausfuhrlaedit-Gesellschaft M.B.H., Frank
furt WMain, do "teto A". Essa taxa_se aplicará, desde que não con
flite com o disposto nos artigo 4.03 até 4.05. 

4.03. Constitui condição prévia para aplicação da fórmula 
de juros fixada no artigo 4.05 que a importância COITespondente ao 
desembolso do Mutuante alcance ou supere DM lOO.OOO.<XX>. -. 

. Se importâncias inferiores a DM-1 OO.COO.OOO, - forem desembol
sadas, a mesma f6Imula se aplicará. tão logo e: na medida em que 

essas importâncias. somadas a um ou mais desembolsos posterio
res, alcanoem ou ultrapassem DM 100.000.000,-. 

4.04. Ocommdo o disposiO no artigo 4.03, os Bancos Co
merciais aplicarão (por intermédio dos Bancos Hipotecários aos 
quais direitos d~ Bancos Comerciais forem cedidos) aS tixü de 
juros de acordo com o artigo 4.05, sobre 40% dos fundos a serem 
ou que tenham sido provisionados por eles. respectivamente. 

Desde que o refmanciamento não seja possível no mercadc 
alemão de capitais. confonne artigo 4-.os. os BanCos Comerciais 
colocarão à disposição da Muwária a reSpectiva- parcela que lião 

-possa ser refinanciada, de acordo com a taxa de juros estipulada no 
artigo 4.02. 

Os Bancos Comerciais se--reserVam o direito -de financiar 
eles próprios a mencionada parcela no mercado alemão de capi
tais, tio logo este mercado novamente ofereça possibilidade de re
fmanciamento, e de aplicar a taxa de juros estipulada no artigo 
4.05. Em tal caso, os Bancos Comerciais devetio informar à Mu
tuária que o mercadO de capitais em suas opiniões oferece nova
mente condições de refmanciamento, fazendo-o com antecedência 
que permita ao Mutuário se manifestar a respeito. Constitui condi
ção pmoia para aplicação da taxa de juros, de acordo com o artigo 
4.0,?, sobre 40% dos fundos provisionados ou a serem provisiona
dos, respectivamente. que a República Federal da Ale!IWlba, rep
resentada . pelo HERMES Kreclitversicherongs-AG, c:once.da aos 
Bancos Hipotecários, na medida necessária,. a garantia requerida 
pela lei. 

4.05. Para os recursos oriundos dos Bancos OficiaiS, a taxa 
de juros, se as pré-condições referentes a montantes estip.tlados no 
artigo 4.03 se verificar; será flXadacomo se segue: 

a) Juros fJXos à taxa de 1% ao ano acima dos custos efeti
vos de fmanciamento dos Bancos Oficiais através da emissão de 
"Bonds" que, na épxa de cada refmanciamento no mercadO de ca
pitais alemão, tenham prazos e vencimentos comparáveis com os 
deste Contmto. 

b) A taxa de juros aplicável a cada refmÍmciamento efetua
do pelos Bancos Oficiais no mercado de capitais será a niédia pon
deraila (8:rredondada se necessário para 1/100% mais próximo ou 
paia cima se o dígito desprezado for 5) das taxas determinadas pe
los Bancos Oficiais. 

c) No caso de os Bancos Oficiais ou qualquer um deles con
siderar im:possivel o fmanciamento através de "Bonds" com. prazos 
e vencimentos comparáveis. no mercado de capitais, na data do re
.fmanciamento, tal Banco Oftcial terá então o direito de escolher 
um fmanciamento atravéS de "Boods" com prazos e vencimentos 
mais curtos, como eStiverem -viáveiS Parã eles no mercado alemão 

- de Capitais, no pressuposto de que o respectivo Banco Oficial pos
sa escólher os vencimentos mais dihtados possíveis. 

No vencimento dos "Bonds" escolhidos em conformidade 
com o acima disposto, o re~vo Baiico-Oficial terá o direito de 
novamente fiXar a taxa de juros. quer para o prazo restante do res
pectivo desembolso, quer para um perlodo mais curto. 

Os princípios estabelecidos nas letras "a" e "b" acima apli
car-se-ão por analogia. Na hipótese de os juros serem novãmente 
fixados para um periodo mais curto do que o periodo restante do 
Financiameilto, o mesmo mecanisrilo se aplicará novamente. 

d) A Mutuária, depois do dia do refmanciamento e dentro 
de 3 (tris) dias que se considerem úteis para os Bancos Alemães, 
será notificada por escrito acerca da taxa de juros fiXada e sobre a 
extensão dos periodcis de refmancia.nWDtos, sendo que tais comu
nicações obrigarão a ambas as partes. 

4.06. O percentual de 40%, estipulado no art. 4.04. poderá 
ser revisto, em qualquer temPO. se as partes assim acordarem . 

Artigo 5. Comissão de Compromisso 
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5.01. A Mutuária pagará Uma comissão de comp!mriisso so- faça através de aviso por escrito o qual deverá ser recebido pelo 
bre os montantes do Financiamento que não -tenham sido ainda de~ Mub.Iante com antecedência de três meses. As amortizações feitas 
sembolsados e ainda possíveis de sCr sacados, e que não tenham antecipadamente serão imputadas às ul~s prestações dos esque
sido cancelados, de acordo com os arts. 3.03 ou 3.04. ã taxa de mas de amortização. 
0,375% ao anO, liquidá, de acordo com o seguinte: 8.07. O Mutuan~ te~ o $'ei_to ~ exigir amortiações ante-

Para o montante de DM 990.0CIO.OOO, -. a ser calculada a cipadas na medida e nas datas que a Mutuária também efetue 
partir de 27 de junho de 1975; amortizações antecipadas no empréstimo concedido pela Kredi-

Para o montante de DM 80.000.000, -,_ a --ser calculada a tãDsiah. 
partir de l 0 de setembro de 1975; 8.08. Caso os Bancos Comerciais (atrnvés dos BaD.Cos Hi-

e potecários)'e os Bancos Oficiais tenham le~antado os fundos para 
Para o montante de DM 780.000.000, -, a ser- cai.ciltada: a o refmanciamentp dos_ desembolsos no mercado de capitais, amor-

partir e 28 de maio de 1976. tização antecipada será possível após a notificação com três meses 
5.02. A comissão de compromisso -será pagável postecipa- de antecedência e somente no final do respectivo periodo de refi

damente, no fmal de cada trimestre do ano civil, pela primeira vez nanciati:J.ento, de acordo com o art. 4.05. 
em30 de sel.embrode 1976, ou imediatamente após a emissão da O direito de denúncia (''Kündigungsrecbt'~ de acordo com 
necessária autorização pelo Banco Central do BraSil, caso essa o art. 247, parágrnfo 1, do Código Civil Alemão ftxa excluído, de 
OCOll'8. em data posterior. acõrdo com o- art. 247, parágrafo 2, seBurJ.da sentença do mesmo 

Artigo 6. Comissão de Adri!úiisuação ~código. · · 
A Mutuária pagará uma comissão de -adliiiniSiiação -ae 0,4% B. Garantias para o financiamento 

liquida, Iat''. calrulada sobre o mootante do Financiamento men- Artigo 9. Garantia de Pagamento-
cionado no art. 1.01; 50% dessa comissão de administração serão A República Federativa do Brasil garante, em cará.ter irre-
pagáveis no prazo de 30 dias após a assinatura do Contrato de Fi- vogável e incondicional de acordo com o Anexo n° 1, o pontual e 
nanciam.ento ou -imediatamente após a emissãõ da-neCeSsaria ãuto- Completo cumprimento de todas as obrigações resultantes deste 
rização- pelo Banco Centml do Brasil, caso esta ocorra posterior- Contrato de Financiamenlo. 
meute. Os 50% restantes serão devidos I ~ano após a assinatura do Artigo_ I O. Garantia da República Federal da Alemanha 
Contrato de Financiamento. 10.1. O Mub.Jante obtení pelos seus direitos neste Contrato 

Artigo 7. Cálculo de Financiã.Inento Uma--Gãrailtíá de Fmancianlentd- ('Finanzkre-
Pam. o cálrulo dos juros, e de eventual mora de acordo com o dit-Búrgschaft'') da República Federal da Alemanha, representada 

Artigo 13 e da comissão de compromisso referida no art. S. consi- pelo HERMES Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft. 
derar-se-á o ano como tendo 360 dias e o mês como tendo 30 dias. 1 0.02.-Isto posto. o Mutuante terá o_ direito de permitir q"ue 

Artigo 8. Amortização as~ autoridades competentes da República Federal da Alemanha 
8.01~ Os totãi:i de todos os empiéstimos que foram desem- inspecionem quaisquer documentos relativos a este Contrato ·de 

bolsados para uma Parte do Projeto constituem um-r'iiiDdte" a ser Financiamento, podendo inclusive fornecer-lhes cópias. 
amortizado consoante o art. 8.02 C. Termõs Gerais 

8.D2. O Fina.nciãinenfõ deve ser amortizado como se segue: Artigo 11. SuperviSão do Projeto e Obrigação de Prestar ln-
Parte A do Projeto) formações. _ 
em 24 prestações semestraislguáis e--SuCessivas.- cOiff1iúcio lliJI. lndependeÍitemente de solicitação. a Mutuária infor-

6 meses após o fmal da 'Trial Operation", todavia, o mais tardar mará ao MuttJ.ante prontamente: 
em31 de janeiro de 1984, a) sobre todas as circunstâncias que possam causar prejuízo 

Parte B do Proj~o) _ ou por em risco o cronograma .de construção do Projeto, bem 
em 24 prestações semestrais iguaiS- e suC"eSSiViS~o COíOUiício-" Cóm.O a sUa- operação -nOririal ou ó adequado ·cumprimento deste 

6 meses ap6s o final da 'Trial Operatióii", todaVia. o mais -tardar Contrato de Fi.na.Jiciamento~ - -
em 31 de julho de .1985, ressalvado que as quantias desembolsadas b) sobre todas as modificaçõeS dos Contratos ~ Exportação 
após a data de vencimento da primeira amortízã.çào serão adido- que digam respeito ao volume de entrega, ao preço total, às condi
nadas JroporciOnalmente às prestações não vencidas na data de tal ções de pagamento, aos períodos de garantia de funcionamento ou 
desembolso. a outras provisões essenciais. remetendo cópias dos acordos S!ll'le--

8.03. O MutUante infonnará. à Mutuária, jx>r carta aérea re- mentares ou adiciOnais relativos aoS niesmos. -
gistrada, acerca dos esquemas defmitivos-de amortização, tão logo ~) sobre os eventos que sejam de importância parã -as reia-
estejam definidos. Os esquemas de amortização constitUirão parte ções creditícias e pala as garantias (ait. 9), párticulamlente sobre · 
integrante do Contrnto de Financiamento. -- ---- -- · os eventos que possam afetar desfavoravelmente o cumprimento 

8.04. No caso de ocOrrer um evento que possa adiar o final deste Contrato de Financiamento. 
das "Trial Opetation" do Projeto e a MuOJária forneça prova de- 11.02. A Mutuária se compromete a fornecer ao Mutuan-
que esse evento pode ser atribuído ao Exportador. o Mutuante __ exa- te, tão logo seja possível e no prazo _de 6 meses a partir do final 
minaiá a possibilidade de uma correspondente dil.ãtaçãO-dos es~ de cada . ano fiscal. seu respectivo relatório anual juntamente 
quemas de amortização. com o balanço. demonstração de lucros e perdas e notas expli-

8.05. O documento de prova do final das ''Trial Operation1
' cativas, bem como relatar sobre o andamento do Projeto até o 

e do fornecimento será especificado por um ajuste especial de con- seu término. 
formidadecomoart.3.01,seiuridasentença. - -- 11.03~ A Mutuária se compromete a fornecer, a qualquer 

8.06. A Mutuária devidamente autorizada pelo Banco Cen- tempo, a pedido do Mutuante, informações sobre sua posição fi. 
trai do Brasil terá o clireítõ de- amortizar antes das datas acima nanceira e sobre o Projeto. 
mencionadas o saldo devedor do Financiamento, no todo ou em 11.04. A Mutuária assegurará o total fmanciamento do Pro-
parte, em valores de, no mínimo, DM 10.000.000,- Ou mUiiiplos jeto e a p6dido do Mutuante dará a respeito, provas suficientes. 
de DM 10.000.000,- no final de cadit trimestre civil, desde que o 11.05. A Mutuária permite ao Mutuante inspecionar ou 
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mandar inspecionar o Projeto e todas as sUas: respectivas instalaçõ- ria nos termos do artigo 14.01, segundo periodo serão coosidera
es, a qualquer tempo, bem como permite a inspeção dos seus li- das cOmo sendo um débito eD:l separado e não serãO' ãfetadas por 
vros e documentos qu~ possam refletir suas atividades e sua p:>si- uma sentença ou julgamento obtidos para quaisquer ootras somas 
ção fmanceira. de acordo ·com os principios_de -contabilidade geral- relacionadas com este Contrato de Financiamento. - _ 
mente aceitos. - Artigos 15. Impostos, obrigações, Taxas e Outras Despesas 

11.06. O Mutuante terá o direito de fornecer à Kreditanstalt 15.01. Quaisquer impostos, obrigações, taxas oo outras des-
infonnações sobre todos os eventos relativos a este Contrato <k,_Fi- pesas existenfes fora dã República Federal da Alemanha, no pre-
nanciamento e sÕbre a- situação econõmica e legal da Mutuária, sente ou no futuro, pertinentes a este Contrato de Financiamento, 
bem como de mantê-la infOn:nada sobre a forma como este Contra- serã.Q da responsabili~de da Mutuária. Caso qualquer uma dessas 
to de Financiamento esteja sendo cumprido. despesas ocom. na Rep:íblica Federal da Alemanha como resu_lta-

Artigo 12. Pagamentos do de ação tomada pela Mutnária ou devido a uma faha por parte 
12.01. A Muwária some-me estará liberada das suas obriga- desta, tais despesas serão suportadas pela mesma. Se essas despe

ções de pagamento neste Contrato de Fínanciamento quando e so- sas forem deseDllxJlsadas pelo Mutuante, a Muruária o :reembolsa
mente, os montantes estejam colocados à livre disposição do Mu- rá imediatamente após solicitação, de acordo com o artigo 12.01. 
tuanle. ou dos seus_ ceSsiooários, respecúvameilte, pela transferên- 15-02. Se tais impostos, obrigações, taxas ou out:ms despe-
cia dessas i:inportâncias, em moeda legal livremente conversivel da sas relativas à República Federativa do Brasil, aos seus Estados, 
República Federal da .Alemanha, e livre de quaisquer encargos, cidades, comunidades, ou provenientes de outras autoridades bm
para o Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main, em conlas no Dresdner sileira.s, forem impostas na fonte, elas serão da responsabilidade da 
Bank AG em Fr.mkfurt/Main. como indicado por esse Banco. O MubJária, de maneiras que o Mutuante receberá toda a quantia de
Dresdner Bank creditará essas importâncias aos membros do con- vida sob este Contrato de FiJ;l.anciamento em moeda legal, livre
sórcio ou Cessionários, respectivamente. mente conversível, da Rep6blica Federal da Alemanha, na dãta de-

12.02. A Mutnária não poderá exercer direita& de relenção vida. 
ou promover compensações contra direitos qUe decortam deste 17-----,--~·-'· --------:c:-:--· ~::::--:::::1 
Contrato de Financiamento. --- ,.,,u,, ,., 1,,,,.,;,.,,, "" ,.,..,1 .. ~;;.;,, .. , ,.,.. ;,,,.,, .. ;;.,,,.:o., ....... i. ""' "'''" 
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tuante à sua. Jivt"e vontade, a pagamentos em atmso ou devidos. ::~::~::~·:~ ·;~.::;:, ~:~··.~.· ... ::·;::, :::::::~: ~:;:,.',~.::.:, ~:~"~,'.~":::: ... ~:·:;:.~"~::: "" 
Instruções fornecidas pela Mu.ruária para qualquer outro efeito não fl __ 1 ~ ''. 
serão cOnsideradas. 

Artigo 13. Pagamentos Fora do Pr.u:o 
13.01. Para prestações vencidas. a taxa de juros a ser aplica~ 

da nos termos do artigo 4 será acrescida de 3% ao ano; paganien
tos de juros relativos a prestações em atraso serão efebJadas ao 
Mutuante logo após a primeira solicitaçãó.-

13.02. Para outros pagamentos em atraso nOs termos deste 
Contrato de FioanciameD.to,-a Mutuária ao Mutuante_imed.iatamen
te após a primeira sOlicitação. de uma vez, uma taxa de indeniz.a
ção de 3% ao ano, acima das taxas de juros faxadas pelo artigo 4, 
na data devida. a menos que o Mutuante seja responsável pelo 
atraso. 

Artigo 14. Pagamentos por Via Judicial 
14..01. No caso de que para o necessário cumprimento de 

feitos pelo Mutnanle; além do mais, a Mutnária manterá o Mu
tuãlite livre de todas as responsabilidades ante as 

1
autoridades bra

sileiras e fará. piovaS~ Do rmal de cada ano civil. acerca dos paga
mentos por ela efetnados. 

15.04. A Mutnária responsabiliza-se em particular pelo pa
gamento de todos os impostos, obrigações, taxas e outras despe
sas. i:Dclusive as despesas com "Legal Opinions", relativas A assi
natura. regiStro e- proVidênCias relativas ao cumprimento deste 
Contrato de Financiamento: 

a) focada República Federal da Alemanha ou 
b) dentro da República Federal da Alemanha, em virtude da 

ação oo omissão da Mutuári.a. 
Todas as despesas relacionadas com possíveis ações legais 

serão de responsabilidade da parte vencida. · 
uma sentença ou julgamento no tribunal de arbitramento oo em 
qualquer outra corte de jurisdição competente contra a Mutuária, diato 
pelo artigo 18 deste Contrato de Fmanciamenfó, Se tome necessá-

Artigo 16. Suspensão do Financiamento- :Vencimento Ime-

16.01 ·a Mulllanle poderã desiStir -deste Contrato de Fioan
ciamento antes dos desembolsos, se rio converter uma importância devida em moeda que não o 

''Deutsche Mark". essa conversão será feita à taxa de câmbio vi
gente na data do inadimplemento, de forma que o Agente, em fa
vor do. Mutuante, J:X)ssa comprar o montante respectivo em 
"Oeutscbe Mark", considerando a moeda estabelecida na sentença 
ou jdgamento ("moeda de julgamento"). Caso ocorra uma _ _muQan
ça na taxa de câmbio após a data do inadimplemento, a Mutuária 
pagará os montantes adiciOnais da moeda de julgamento que fo
rem necessários -pm a conversão de todas as importâncias da 
moeda de jllgamento, recebida da Mutuária pelo Agente., -em favor 
do Muruante, em Deutsche Mark, (tal conversão sendo efetivã.da à 
taxa de câmbio como definida acima, e vigente dois dias que se
jam úteis para o Banco e-que precederem a data real de pagamen· 
to) de forma a se encontrar a quantia em DeU biche Mark que o 
Agente teria obtido se a conversãO de-tal ilDJX)rtância da riloeda de 
julgamento expressa na sentença ou julgamento, tivesse sido paga 
à taxa de câmbio vigente na data do inadi.mplemento. 

14- 02. Quaisquer quantias adicionais devidas pela Mutuá-

a) as condições prévias para utilização do fmanciamento
indicadas no artigo 2.01.a - e não tiverem sido cumpridas no 
prazo de 120 dias após a assinatura deste Contrato de F'mancia
mento, não posteriormente entretanto a 30 de novembro de 
1976; 

b) a primeira entrega -ou primeira prestação de serviços rela
tivas aos Contratos de Exportação {o que vier primeiro) não tiver 
sido feita no periodo de 6 meses. no máximo, após a data fiXada 

-para. primeira entrega ou prestação de serviço, de acordo com o 
Contratos de Exportação. 

16.02. Q Mutuante terá o direito de suspendér os desenbol
sos do Financiamento, no todo ou em parte, e/ou notifiCar o térmi
no deste Contrato de Financiamento e/ou solicitar pag8.mentà, an
tecipã.do imediato do saldo devedor, bem como b pegamento de 
juros, comissões, custos e quaisquer outros direitos cooexos. se 
houver qualquer razão importante, em particular se 
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a) a Mutuária retardar, por um perlodo- de mais de 30 dias 
contados da data do vencimento, o cumprimento de qualquer obri
gação de pagamentó a favor do Mutuante 

ou 

b) se ocorrer uma violação de outros compromissos estabe
lecidos neste Contrato de Fiiia.DCiB.Inento ou no de Garantia, ou de 
obrigações pactuadas em outros contratos celebradas entre o Mu~ 
tuante ou bancos consorciados do Mutuante ou outros bancos li
gados aos bancos consoiCiados e que participem do fínanciamen
to do Projeto e a Mutuária ou a Gãr.mtidora, respectivamente, e 
que a violação mencionada não seja corrigida 30 dias após solici
tação pelo Muruante 

ou 
c) uina declaração ou infonnação fornecida neste Contrato 

de Fioanciamento oU no de GarãnUa. ·au baseada neles. seja com
provadamente incorreta 

ou 
d) Mutuária admitir-sUa incapacidade de cumprir as obriga

ções de pagamento na medida que se tornem devidas 
ou 
e) a Mublária entrar em liquidaÇão, a menos que essa liqui

dação esteja ligada a uma fuslo, incorporação ou qualquer outra 
forma de ligação com outra empresa, desde_que o Mutuante tenha 
aprovado esta fusão 

ou 
f) ocorrerem outras ciJ:Cunstâncias excepcionais que colo

quem em perigo, atrasem ou impeçam o objetiVõ -deste Financia~ 
mente, a execução deste Projeto, sua operação econômica ou o 
cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela Mublária 
ou pela Garantidora ou que tomem inviável o cumprimento deste 
Contrato de Financiamento 
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f) tão logo seja possível, a Mutuária efetuará o registro do 
financiamento do Banco Central do Brasil e obterá quaisquer ou
tras aprovações necessárias a serem concedidas por aquela entida
de, em termos que pcmútã.m irrevogavelmente o pagamento ao 
Dresdner Bank em Deutsche Mark de_qualquer e todas as quantias 
que serão pagáveis pela Muruária ao Mutuante de acordo com os 
termos do Contrato de Financiamento, ou pela Garantidora, de 
acordo com os termos do Contrato de Garantia, respectivamente. 
A Mutuária dará ciência ao Mutuante, prontamente, sobre tal re
gistro, entregando-lhe cópias autenticadas dos documentos emiti
dos pelo Banco Central do Brasil comprobatórios do mesmo. 

Artigo I8. Disposições Jurídicas Gerais 

18.01. Este Contrnto de Financíamento.-bem coiD.o qualquer 
direito ou obrigação dele decorrente, serão regidos pela lei da Re
pública Federal da Alemanha. O local de cumprimento é Frank
fin:IMain. 

18.02. Todas as divergências resultantes deste Contrato de 
Financiamento, inclusive aquelas que digam respeito à sua valida· 
de, serão decididas, em caráter fmã.J, pOr um Tribunal de Arbitrn
mento formado pOr 3 árbitros, sendo esse Tribunal constituído e 

ou investido de poderes em conformidade com as Regras de Concilia
g) a Kreditanstalt retirar-se do seu Contrato de Financia- ção e Arbitramento da Câmara- Internacional do Comércio. O local 

mento, suspender os desembolsos. ou solicitar o pagamento ante- do Tribunal de Arbitra~ento será Zurique. Esse Tribunal deverá 
cipado imediato do seu financiamento. proceder de modo a assegllrar a exeqüidade da sentença arbitral. 

16.03. Na medida em que quaisquer declarações feitas Requerimentos para conftrmação e execução da sentença arbitral, 
pelo Mutuante, em conexão com os parágrafOs acima meneio- -para o fun de execução legal, podem ser submetidos ã Corte legal-
nados, forem remetidas por via aérea, elas serão consideras mente 
como tendo sido re~bidas nã.o mais de 8 dias úteiS apóS o seu 
despacho. Se essas declarações forem feitas põr telex ou tele
grama, elas serão consíderadas como tendo sido recebidas no 
dia do despacho. Os conteúdos de tais telexcs e telegramas serão 
confiimados por carta aérea-. -

Artigo 17. Confirmações 
A Mutuária confirma e assegura ao MUtuante que 
a) a Mutuária é uma empresa devidamente organizada de 

acordo com as leis brnsileiras, que opera legalmente e se encontra 
em boas condições de organização; 

b) a Mutuária tem pleno poder e capacidade jurídica para 
assinare CUmprir o Contratõ di Financiamento; 

c) a eXecução, entrega e cumpriniento deste Contrato 
de Financiamento Dão violam qualquer dispositivo da Cons
tituição, leis, regulamentos, prescrições e deliberações da 
Repóblica Federativa do Brasil, tendo sido devidamente e 
validamente autorizados, e riem violam quaisquer provisões 
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro ou de qUalquer 
outro Estado competente e tenham as suas autorizações, li
cenças, aprovações, outorga de poderes e registres ou decla
rações de qualquer órgão público dentro da República Fede
rativa do Brasil, do Estado do_ Rio de Janeiro ou de qualquer 
outro Estado brasileiro competente, relacionados com a exe
cução -válida, 

18.03. O Mutuante, sem renunciar ao arbitramento estabele
cido no artigo 18.02, se reserva o direito de, a seu critério, propor 
qualquer ação judicial perante as Cortes competentes do Brasil, 

• não se excluindo qualquer outra jurisdição competente. 

18.04. A Mutuária dispensa e renuncia. neste instrumento, a 
invocar perante o Tribunal de Arbitramento ou qualquer Corte 
competente, de acordo com o artigo 18.03, qualquer defesa ou ex
ceção baseada na sua imunidade de soberania, se houver. Além 
disso, renuncia ao direito de fazer quaisquer defesas ou protestos 
perante a supramencionada Corte, a qual ela não teria direito de 
acordo com a lei da República Federal da Alemanha. 

18.05. No caso em que ãs disposições estabelecidas neste 
Contrato de Financiamento se tomem legalmente inváEdas ou im
praticáveis, em parte ou inteiramente, as outras disposições do 
Acordo permanecerão em vigor. Qualquer lacuna que porventura 
surgir em decorrência desta cláusula será resolvida por um ajuste 
que s_eja confonne ao espírito e propósito deste Contrato de Finan
ciamento. 
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18.06._ QUalquer demora ou falha da parte do Mutuante em 
exercer quaisquer de seus direitos previStos neste Acordo nãO será 
considerada uma renúncia tácita a eSses direitos ou aquiescência 
sua em relação a qualquer conQuta que contrarie os termos deste 
Contrato de FiLanciamento. O exercício parcial ou isolado de um 
direito não excluirá o reconhecimento no fulirro de quaisquer di
reitos ou parte de direitos, ainda não exercidos ou parcialmente 
exercidos. 

Artigo 19. Diversos 

19.01. Foi acordado entre a Mutuária e ó Mun..tante que os 
Contratos de Exportação e seus efeitos (e/oi.J fudõs os outros_ con
tratos respectivamente relacionados com o Projeto) não terão, em 
tempo algum, qualquer influência material ou legal sobre o Con
trato de Financiamento, a iilénos ·que referência- seja feita a tais 
contratos neste Contra~o de Fmanciamento. Por analogia, ã Mutuá
ria. realizando e cumprindo suas obrigações neste Contrato de Fi
nanciamento, não é permitido levantar quaisquer objeções basea
das nos Contrntos de Exportação e/ou em todos os outros contratos 
que sejam-relacionados com o Projeto. 

19.02 À Mub.Jária não será permitido transferir direitos re~ 
lativos a este Contrato de Fi.Panciain_ento s_em o gonsentimento do 
Muma.D.te. 

19.03. QMumante terá o direito de ceder os seus direitos 
relativos a este Contrato de Financiamento, nO-todo ou em parte, 
sem o consentimento da Muruária. 

19.04. A Mutuária cede ao Mumante 45% de todas as quan
tias que por quaisquer razões. sejain quais forem, possa ela ter o 
direito de reaver, com base nos Contratos de Exportação, ou, no 
caso de invalidade dos Contratos de Exportação, do exportador ou 
de terceiros que tiverem assumido uma garantia de funcionamento 
ou uma garantia quaiitl:fa obrigações de pagamentos do exportador 
de acordo com os Contratos de Exportação. A Mutuária autoriza e 
garante a transferência direta des~as _quantias ao Muruante. No re
cebimento, estas importânCiãs serão -imPutadas-âe acordo com o 
estipulado no artigo 12.03. 

19.05. Em relação ao cumprimento deste Contrato de Fi
nanciamento, o Mutuante s_erá representado exclusivamente pelo 
Agente. Modificações e aditamentos a Cste Contt:atQ __ de __ Einancia
mento bem como declarações ou notificações nos termos deste 
Contrato de Fi.riali.Cíiimento.entre as partes, serão feitas por escri
to. A correspondência a ser trocada entre as partes será feita exclu
sivamente na língua inglesa. 

Essas declarações ou notificações, independente da estipu· 
lação contida no artigo 16.03, serão considemdas como recebidas 
tão logo elas tenham chegado aos scguíntes endereços: 

Pelo Mub.lante: Desdner Bane AG 
Gallusanlage 7-8 
6- Frankfurt/Main 

Endereço Telegráfico: (Federal Republíc of Gennany) dresdbanc 
frankfurt 

Pela fvlub.lária: 

41 230 

Fumas- Centrais Elétricas S.A. 
Rua Real Grandeza n° 219 
Rio de Janeiro 
Brasil 

Endereço Telegráfico: riofumas riõdejaneiro 

02121239. 0212T 160:02122428 -

19.06. A MuOJária fornecerá ao Mub.Jante espécim('s auten
tic.1dos de assinaturas das pessoas habilitadas a dar ou t<(X·eber de
clarações pela Mutuária e a_ efeb.Jar os a tos relacionados com a 
execução deste Contrato de Fmanciamento. Os poderes- dados a 
essas pessoas também abrangem os aditamentos e alterações deste 
Contrato de Financiamento, a menOs que a Mutuária informe ao 
Mutuante em contrário. 

19.07. Qualquer alteração nos endereços e razões sociais 
acima mencionados e qualquer alteração na capacidade legal das 
pessoas- autorizadas para assinar serão válidas somente com o re~ 
cebimento da notificação ou dos documentos, respectivamente, 
provando tal alteração pela outra parte deste Contrato_. 

Artigo 20.- Idioma 

Este Contrato é feito e-m Oito (8) _\_'ias na língua alemã, bem 
como na língua portuguesa. Uma tradução inglesa ãcompanha 
cada via alemã. Em casos de dúvida, todavia, a yersão alemã pre
valecerá. 

Assinado no dia 23 de julho de 1976. na cidade de Frank
furt!Main. (República Federal da Alemanha). 

Pela Mutuária: Fumas- Centrais Elétricas SA. 
Pelo Muruante: Dresdner Baok Aktiengesellschaft -

Bayerische Hypotheken~Und Wechsel~Bank - Bayer Sebe 
Landesbank Girozentrale- Commerzbank AktiengeseUschaft. 
- Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Westdeutsche Laudes
bank Girozentrale. 

Como testemunhas: 
Ilegíveis. _ 

CONTRA m DE EMPRESTIMO 
Entre 

O Kreditansta!t llír W!ederaufbau. Frankfurt/Main, (''Kreditanstalt'~ 
e 

Fumas Centrais Elétricas S.A., Rio-de Janeiro, (''Mutuária'') 

Preâmbulo 

Em 27 de junho de 1975 a Repúblicã Federativa doBra
sil ·e ~a República Federal da Alemanha firmaram em Bonn um 
Acordo de Cooperação no Setor da Utilização Pacífica da Ener
gia Nuclear que prevê, entre outras coisas, a construção de duas 
usinas nucleares- "Angra 2" e "Angra 3"- com uma potência 
de 1..245MW, cada uma, perto de Angra dos Reis--("Projeto"). 
Em relação à implantação do Projeto, a Mun.tárla e a Kraftwerk 
Union AktiengesellsChaft, Mülbeim, ("Exportador") firmaram 
em 22 de julho de 1976 contratOs ("Contrãtos de Exportação") 
de fornecimentos com a interveniência das Empresas Nucleares 
Brasileiras S.A.- NUCLEBRÁS,_Rio de Janeiro, e de serviços 
com a participação da Nuclebrás Engenharia S.A.- NUCLEN. 
Rio de Janeiro. -

'De conformidade com as estipulações do item 1 dos 
"Speclfic Guidelines of Financing" datados de 27 de junho_ de 
1975, o .Kreditanstalt assim como um consórcio de bancos com 
o Dresdner Bank Aktiengesellschaft como coordenador do gru
po líder ("Consórciolie Bancos'') declarar~m-se dispostos, em 
princípio, a participar no financiamento dos fornecimentos e 
serViços provenientes da República Federal da Alemanha assim 
como duma parte dos fornecimentos e serviços a serem efetua
dos no Brasil em relação ao Projeto até áo montante ae 10%, no 
máximo, do va!9r total do Projeto a ~er_pago em Deutsche 
Mark. -

. __ . Para O$ fms do fmanCiariienio por conta -do presente Contra- ~ 
to de Empréstimo, o valor total do Projeto a ser pago em Deutsche 
-ivlark ("Valor Total em DM'} eleva-se a DM 4.111.001)_(X)(J, -
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compondo-se de: 
DM 3. 700.000.())0, para fornecimentO incliiJDdQ Õs cusiOs 

ClF (ParCela de Fornecimento) e serviços (Paréela de ServiÇo) 
provenientes da República Federal da Alemanha); 

DM 411.000.000, -pai-a fomec.inientoS e serviçOS a serem 
efetuados no Brasil, porém, somente até ao montante de 10% 
do Valor Total defmitivo em DM (Parceta de Custos em Moeda 
Local). 

As coodições de pagamento dos Contratos de Exportação 

3 e, somente após o desembolso total desses montantes, ao Mon
rante Parcial II do Empréstimo. 

23~ D Kredítanstalt tem o direito de recuSar solicitaçõeS de 
desembolso por conta do empréstimo que derem enli3da após as 
datas indicadas a seguir: 

Angra2 
Angra3 

Data limite 
31-12-1983 
30-6-1985 

são as seguintes: - - - -
para Parcela de Fornecimento sem custos CIP: 
lO% sinais 
90% (Parte Creditada A) como segue: 
85%.pro rata do fornecimento 

-2.4. A Mu!Uária i>oderá renunciar total ou port:ialmente ao 
saldo do empréstimo ainda não desemOOisado somente com o con

- --s"!=fltimento do &portador e observando um pmzo do aviso prévio 
de três meses. 

5% da Parcela de Fornecimento de Angra 2 e Angra 3, res- ARTIG03 
Comissão de compromisso, juros e amortizações pectivamente, no fim da ''Trial OperalilJo" correspondente, 

para a Parcela de Serviço e os custos CIF: 
10% sinais 3-.1. A :MUtti'.irla pagará sobre -Os recú~ do ~~o 
90% pro rata do serviço "Parte Creditada B" ainda não desembolsados e não cancelados uma comissio de com-
As condições de pagamento pam a Parcela _de Custos em promisso de 1/4% a.a. (um quarto de um por cento ao ano) que 

Moeda Local são as seguintes: - Será Calculada sobre o montante de: 
10% sinais DM 990.000.IXIJ.- a partir de 27-6-1'175, solreoiDOIIIaiXede: 
90% pro rata~do fornecimento/serviço (Parte Creditada C) DM 80.000.000.- a partir de 8-9-1975 e sobre o m- de: 
O Kreditanstalt e o Consórcio de Bancos. para financiar, DM 780.000.000,- a paitir de 28-5-1976. 

cada um. 50% das Partes Creditadas A,_ 8 e C,_ co~cedC~ à Mutuá· A comissão de compromisso deverá ser paga ao fliQ de cada 
ria empréstimos de, respectivamente, DM 1.850.000.000, -. nO tri.oiestre civil, pela primeira vC:z em 30 de setembro de 1976 ou 
máximo, cada um. imediatamente após a emissão das autoriza.ç.ões necessárias pelo 

Com base no acima exposto, o Kreditanstalt e a Mutuária ---Banco Central do Brasil, caso tais autorizações sejam emitidas 
celebram o seguinte Contra lO de Empréstimo: após 30 de- setembro de I 976. 

A. O Empréstimo 3 .2. As taxas de juros para o empréstimo se deímem da se-

ARTIGO I 
Montante e finalidade 

1.1. O Kreditanstalt concede à Munzária um empréstimo até 
o montante total de DM 1.850.000.()(X), (por eXtenso: um bilhão e 
oitocentos e cin(jiieniã inilhõeS de Deutscbe Mark). -

1.2. O empréstimO cõiiipõe..se ~~s Seguinte_s montantes par
ciais (Montantes Pãrda1s do Empréstimo) que se destinam exclusi
vamente ao financiamento de 5()%. de cada uma das Partes Credi-. 
tadas A, B e C"e que deverâo ser distribuidõs da seguÚJ.te maneira 
entre Angra 2 e Angra 3: 

Monrante Pazdal I do Empréstimo- DM 650.000.000.-: 
para Angra 2 até DM 350.000.000,-
para Angra 3 até DM 300.000.00, -· 
Montante Parcial II do Empréstimo- DM 1.200.000.000,-: 
para Angra 2 e Angra 3 

ARTIG02 
Desembolso 

guinte maneira: 
a) Montante Parcial I do Empréstimo: 
7,25% a.a. (sete e um quarto de um por cento ao ano) como 

taxa flxi durante todo o prazo do empréstimo; 
b) Montante Parcial D do Emprésfjmo: 
Durante o perlodo em que se efetuar o desembolso dtYem::

préstimo, as respectivas taxas de juros serão fixadas pelo Kredi· 
tanstalt em 1 de março, I de junho, 1 de setembro e I de dezembro 
de cada ano civil para o total a se desembolsar no respectivo tri
mestre civil que se seguir. Essas-uxas serão estabelecidas como 
taxa fixa do montante a se desembolsar no trimestre respectivo 
para todo o prazo de amortização desse montante, e serão fvtadas 
:ria baSe das condições que prevalecerem no momento de sua fixa
çãq no mercado de capitais da Re~blica Federal da Alemanha 
para empréstimos a longo prazo. O Kreditanstalt com:unicar.i essas 
taxas de juros à Muruária mediante telex confmnando por carta aé
rea registrada. Antes de se efetuarem desembolsos referentes ao 
trimestre civil correspondente, a Mutuária comprovará ao Kredi
tanstalt que a respectiva taxa de juros foi aprovada pelo Banco 

2.1. O Kreditanstalt !1esembolsará o empréstimo ao fupor- Central do Brasil. 
tador de confon:i:iidade com a execução dos fornecínientos e setvi- ~ 33. Até o fim dos desembolsos, o Kredilanstali. após termi
ços a fmanciár'por conta do empréstimo enliD.ontantes de no míni- nadp cada trimestre civil,- ftxará para cada uma das parte las do 
mo DM l.CXX:UX)(), - e pari passu com os desembolsos por conta empréstimo mencionados no artigo 3.-8 uma taxa de juros a qual 
do empréstimo do Consórcio de Bancos, desde que estejam cum- corresponderá à média ponderada das taxas de juros referidas no 
pridas todas as condições prévias ao desembolso estipuladas no artigo 3.2 e aplicáveis às respectivas parcelas do empréstimo, arre
presente Contrato. O pro::edimento de desembolso e, em particu- dondada para 1/100% ma:is baixo, caso o dígito decimal suprimido 
lar, a prv,:a a ser apn•Sêütadíi. pelii. tvtutuáriã para õ5 desembõisos - fohnfer:i:orã---s, txra:tteôoiidaclapa:m-tilOO%--mili -alto,-caso- o dí
de que os recursos do empréstimo se utilizam para a fmalidade es- gíto decimal suprimido for igual ou superior a 5. O Kreditansta.lt 
tipulada neste Conb:ato, será acordado, em pormenor, através de comunicará essas taxas de juros a\ Muruária me_diante _telçx confir-
um acordo especial entre o Kreditanstalt e a Mub.Jária. - mando por carta área registra~. 

2.2. O Kreditanstalt ímpulará. quaisquer desembolso em pri- 3.4. Os juros serão calculados a partir do dia em que os de-
meiro lugar ao Montante Parcial I do Empréstimo oo. seja até DM sembolsos forem _de~!~Qos até a data em que as respectivas amor-
350.000.000,- para Angra 2 e até DM 300.000.000.-- parn Angra tl~ções forem levadas a crédito da conta do Kreditanstalt indicada 
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no atLi.e;v 3.11 e deverão ser pagos pela MubJária ao flDl w cada 
semestre. 

i.t.ações antecipadas soore o emprés..ano do Consórcio rle Bancos. 
A Muwária informará ao Kreditanslalt, o mais tardar 30 dias antes 
de efetuar uma amortizaçãO deste tipo, acerca-do montante e data 
previstos. 

a) até o início da amortização do empréstimo em 3 i de jã
neiro e 31 de julho de cada ano _civil 

e 
b) a partir do incisO da amortizaçao d_o empréstimo nas da

tas de vencimento daS prestações de amortizaÇão indicadas no arti
go3.8. 

35. O Kreditanstilt poderá acrescer de 2% a.a. a taxa de ju
ros relativa a prestações de amortizaç.ãQ em atraso. Os juros relat~
vos a prestações de amortização em atraso deverão ser pagos ime
diatamente após primeira notificação do K.reditanstalt. 

3.6. Sobre jlros ou comissões de compromisso em atraso, a 
Mutuária, como sa~fação global de direitos de iDdenização, paga
rá, imediatamente após primeira notificação do Kreditanstalt. uma 
taxa de 3% a.a. acima da laxa de desconto do Deutsche Bundes
bank (Banco Federal Alemão) vigente na data do vencimento, -
calculada a partir do dia do vencimento até o dia -ein que os paga
mentos de juros ou comissões de compromisso forem levados a 
crédito da conta do KredilanStalt indicada no artigo 3.11.- a n>o 
ser que o Kreditanstal seja responsável pelo atraso. 

3. 7. Para o cômputo da comissão de compromisso. dos ju
ros e dos evenb.lais acréscimos de mora, considera-se o ano com 
360 dias cada mês com 30 <lias. 

3.8. O total de todos os montantes do empréstimo que fo-
rem utilizados para o fmanciam.ento de Angra 2 ou ae- Angra 3 
constituirá em cada caso Uma pareCia do emprestim.o a qual deverá 
ser amortizada como se segue: 

ANGRA2 
Em 24 prestações semestrais iguais e sucessivas, vencendo

se a primeira 6 meses ap6s O funda "Trial Operatioo", o mais tarM 
dar, porém. em 31 de janeiro de 1984; 

ANGRA3 
Em 24 prestações semestrais iguais e sucessivas, vencendo-

se a primeira 6 meses após o fim da 'Trial Operatioo ", o mais tarM 
dar, porém, em 31 de julho de 1985, entendendo-se, no entanto, 
que a amortizaÇão de quaisquer montantes desembolsados após a 
data de vencimento da primeira prestação de amortização de cada 
parcela do emprestimo efetuar-se-á pro rata daquelas prestações 
de amortização que, de acordo com os planos antes mencionados, 
ainda não se tiverem vencido nas datas de tais desembolsos. 

O Kreditanstalt comunicará os respectivos planos de amor. 
tiza.ção definitivos à Mltuária mediante carta a~ tegistrada logo 
que estes tiverem sido estabelecidos. Desta maneira, os planos de 
amortização toroa.:r-se-io parte integrante do presente Contrato. A 
maneira de comprovar o fun da 'Trial Operation" de Angnt 2 cu 
de Angra 3 será determinada no acordo especial mencionado na 
segunda frase do artigo 2.1. 

· Cãso ocorra- uma ciD::unstância suscetível de atrasar o ftm 
da "frial Operation" de Angra 2 ou de Angra 3 e a Mulllária com
provar que essa circu:D.stância é imputável~ Exportador. o Kredi
tanstalt examinará a possibilidade de um adiamento corresponden
te dos planos de amortização. 

3..9. A Mutuária, - após ter sido devidamente autorizada 
pelo Banco Central do Brasil-, tem o direíto de efetuar amortiza
ções antecipadas no montante de DM 10.000.000, -, ou rim múlti
plo desse montante. observando um prazo de aviso prévio de 30 
dias. As amortizações antecipadas serão imputadas às últimas 
prestações de amortização vencíveis de confonnida.de com os pla
nos de amortização das duas parcelas do empréstimo. O K.raditans
talt tem o direito de exigir amortizãçoos--antecipadas sobre o seu 

·empréstimo em forma proporcional caso a Mutuaria eferuar amor-

3.10. O Kredilanstalt, a seu próprio critério, poderá 
imputar pagamentos recebidos a pagamentos atrasados ou 
vencidos. 

3!11. A Mutuária deverá tmnsferir todos os pagamentos ex
clusivamente em Deutscbe Mark e com exclusão de qualquer com
pensação de contas, para a conta n° 5040 9100 do Kreditanstalt no 
Deutsche Bundesbank, Frankfurt/Main. As obrigações de paga-

- mento da Mun.tária só estarão cumpridas quando e na medida em 
que os pagamentos respectivos tiverem sido levados a crédito des_. 
sa conta à livre disposição do Kreditanstalt 

B. Garantias para o empréstimo 

ARTIG04 
Garantia de pagamento 

Como medida de segurança para este empréstimo, o Kredi
tanstalt concluirá, no devido_tempo antes do primeiro desembolso 
por conta deste empréstimo, um Contrato de Garantia de confor
midade com o modelo incluído no Anexo 1 com a República Fe-
derativa do Brasil (''Garantidora"). 

ARTIGoS 
Garantia federal 

O Kredita.nstalt fará garantir créditos resultantes do presente 
Contrilto de Empréstimo pela República Federal da Alemailba. A 
v_igência iirestrita federal constin.ti_condição prévia para desembol
sos por conta do empréstimo. 

C. O Projeto 
ARTIG06 

Execução e finandamento do Projeto 

6.1 A Mutuária preparará, executará e operará o Projeto ob
servando princípios fmanceira e tecnícamente adequados e de 
acordo com os planos e prazos apresentados. Para os traballios 
preliminares e a fiscalização das obrns utilizará os setViços de en
genheiros qualificados, para a executará conttataní empresas quali
ficadas. A Mutuária instituirá oportunamente uma gerência técnica 
e comercial qualificada e empregará um quadro de técnicos sufi
ciente sob os aspectos quantitativo e qualitativo e. a pedido do 
Kreditansta1t, infon:na.r.í hnedíatamente acen:a das respectivas me
didas. 

6.2 A Mutuária tomará providências para assegurar o fman
ciamento Completo e a longo prazo do Projeto e_c_omprováMlo-á ao 
Kreditanstalt caso este assim o solicitar. 

ARTIGO? 
Supervisão do Projeto e obrigações de informação 

7.1 A Mutuária informará ao Kreditanstalt de motu proprio 
e imediatamente _ _ 

a) acerca de todas as cU:cunstâncias que possam dificultar 
ou pôr em risco a execução prevista e a operação adequada do Pro
jeto ou o cumprimento devido do Contrato de Empréstimo; 

b) acerca de todas as modificações e aditamentos aos Con
tratos de Exportação que digam respeito ao volume dos forneci
mentos e serviços, Valor Total em DM, montantes das Parcelas de 
Fornecimento e de Sezviço, condições de pagamento, datas de for
necimentos e serviços, prazos de garantia ou outras disposições. es-
senciais dos Conrratos de Exportação; ' 

c) acerca de quaisquer acontecimentos de importância para 
o empréstimo e as garantias, em particular, acerca de acontecimen

- tos susCetíveis de prejudicar a execução ~ Contlat.o de Empréstimo. 
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72 Caso o-Kfeditansiali: assim-o solicitar, ã Mun.tária pres- como- recebida ___ no mesmo dia em que _tiver sido despachada. O 
tará as informações requeridas pelo Kreditanstal sobre o Projeto e conteúdo de tais notif1.cações despachadas por telex ou caOOgrama 
a sua situação fmanceirii. -- --- - ------- deverá ser confumado por carta aérea. 

7 3 A Mutuária compninete-se a CnViai-ãos :Kreaitanstalt, o 
mais cedo possível e àentro de seis meses após ter fmdo cada exer- ARTIGO 9 
cício, os seus resgectivos relatórios anuais acompa.Dhados do ba~- Custos e encargos públicos 

lanço e da demonstração da conta de lucros e perdas.juntameme 9.1 A Mut~ toma a seu cargo todas as despesas, impos-
com. os esclarecimentos solicitados pelo Kreditanstalt. tos, taxas, selos e contribuições que resultem da conclusão e exe-

7 .4 Ao fun de cada ano civil. a Muruária infOrmará ao Kre- cução deste Contrato de Empréstimo 
ditansta1t até 31 de Março do ano seguinte acerca do avanço do a) fora da República Fedem! da Alemanha 
ProjelO. - - ou 

7.5 Em qualquer momento, a Mub.lária facullará aos encar- b) dentro da República Fedenll da Alemanha por iniCiativa 
regados do Kreditanstalt a vísita ao ProjetO e -tOdas as instalações ou culpa da Mutuária. 
com ele relacionadas assim como o exame dos seus livros de con~ Caso o Kreditanstalt adiantar tais despesas ou encargos ptJ-
tabilidade C doc:u.lrentos que deverão traduzir, ein -conformidade blicos, a Mutuária os ttansferiiá iniediataineD.te após nctilicação 
com os princípioS de uma contabilidade adequada, a atividade co- do Kreditanstalt para a conta deste indicada no artigo 3.11. 
merda! e a situação fmànceira-da Mutuãria. 9.2 Todos os pagamentos ao Kreditanstalt deverão efetuar-

7 .6 Ao Kreditans:talt assiste o direito de infonnar ao Con- __ se sem dedução 00 cáJculo de quaisquer impostos, contnOuições, 
sórcio de Bancos acetea de todos os acontecimeotOifelacionadOS taxas ou outros encargos. As evenOJais deduções feitaS-foCJ. daRe
com o presente Contrato de Empréstimo e a situação econômica e pública Federal da Alemanha a tírulo de impostos ou contribuições 
juridica da Mutuária e de manter o Consórcio de Bancos infonna~ deverão ser pagas ou reembolsadas pela Mutuária. 
do sobre o estado de execução do presente Contrato de Empréstimo. 9. 3 Antes do desembolso do empréstimo. a Mutuária com-

D. Disposi~es Gerais provará ao Kreditanstalt, que este último, na concessão do emprés-
ARTIGO 8 timo, está isento de todos os impostos-na República Fedeiativa do 

Brasil. Desistência, suspensão do desembolso e resàsão 

8.1 O Kreditanstalt poderá desistir deste Contrato de Em
préstimo antes do desembolso, caso 

a) o primeiro fornecimento ou serviço previsiO nos Contra~ 
tos de Exportação não tiver sido efetuado dentro de 6 meses aPós • 
assinatura do presente Contrato de Empréstimo; 

b) as condições prévias ao desembolso estabelecidas no 
presente Contrato de Empréstimos não tiverem Sido cumpridas 
dentro de 120 dias ap& a assfuatura deste COntrato, o mais tardar, 
porém;até30deNovembrode 1976: ·· 

c) o Consón:io de Bancos cOmunicar ao Kreditanstalt que as 
condições préviaS aO desembolso do seu empréstimo não estão 
cumpridas. 

82 O Kreditanstalt poderá rescindir-e8te -Colifrato de Em
préstimo, suspender o -desembOlso ou exigir o imediato reembolso 
do saldo devido do empréstimo assim como a liquidação de todos 
os ).nos acumulados e demais créditos adiciõnaís; caso -

a) a Mutuária ou a Garantidora não tenha cumprido obriga~ 
ções de pagamento perante o Kreditanstal~ 

b) tenham sido violadas outras obrigações emergentes do 
presente Contrato de Empréstimo oo de outros contratos concluí~ 
dos entre o Kreditanstalt e a Mutuária; 

c) ocorram circunstâncias que impeçam ou ponham grave~ 
mente em risco a fmalidade do presente empréstimo, a realização. 
do Projeto, a sua exploração econômica ou o cu_mprimento de Oh~ 
rigações de pagamento da Mutuária ou da Garaniidorn; -- - -

d) o C0ns6rcio de Bancos desistir do seu contrato de em~ 
préstimo com a Mutuária, suspender desembolsos por conta desse 
empréstimo ou exigir o reembolso imediato desse emJ)réstimo. 

8.3 No entanto, o Kreditanstalt, em presença duma das cir_
cunstãncias consignadas nas alíneas a) e b) do artigo 8.2. s6 pode 
rescindir este Contrato de Empréstimo e exigir o imediato reem~ 
bolso no caso de a violação do contrato não ter sido remediada 
dentro de um prazo de 30 dias após uma notificãçãO do Kreditans~ 
talt No caso de o K.reditanstat remeter a respectiVa nOtificaçãO por -
carta aérea, essa considerar-se-á como recebida, o mais tardar, no 
oitavo dia útil depois de ter sido -despachada. No casO de a notifi~ 
cação ser ·despachada por telex ou cabograma considerar-se-á 

ARTIGO 10 
Disposições juridicas gerais 

10.1 Dentro de i20 dias apóS a assinãniri do piesen~ Ó:m~ 
ttato, o mais tardar. porém. antes do primeiro desmbolso, a Mutuá
ria Conijrrovorá aô Kreditanstalt de fozina que este considere satis· 
fatória que este Contato de Empréstimo etabelece obrigações efi. 
cazes da Mutuária e que a Garantia de Pagamento es~belece __ obri~ 
gações eficazes da G~idorn e _em particular que foram concedi
das para a conclusão eo o cumprimento deste Contrato de Emprés~ 
timo todas- as autorizações da legislação sobre moeda estrn.ngeira. 
No caso_ de que quaisquer au[Oriza.ções possam ser outorgadas so
mente em data posteti~~ e~belecida acima, a Mutu~ a_presen~ 
tará o respectivo comprovante o mais cedo possível, em todo o 
cãso anteS do desembolso dos montantes do empréstimo a que res~ 
peitar a autorização em questão. A Mutuária torila.rá tOdas ~s pro
vidências necessárias para obter, sem demora. todas as ãutÕrizaçõ
es desta natureza. 

10.2 Este Contrato de Empréstimo rege~se pela legislação 
vigente na República Federal da Alemanha. Para a sua interpreta
ção, nos casos de dúvida, prevalece o texto alemão. Todas as di
vergências resultantes deste Contrato de Empréstimo, inclusive 
aqueles que se referem à validade do mesmo, serão resolvidas. em 
última -instância, por um tribunal de arbitramento composto de três 
árbitros que será c!esignado e que procederá de conformidade com 
ã -Regulamento de Conciliação e Arbitragem da Câmara de Co
mércio Internacional. O local de arbitramento será Zurique, no en~ 
tanto, o tribunal de arbitramento deverá proceder de tal maneira 
que esteja assegura.da a exea.Jtoriedade da sentença arbitral. Podç:-_ 
rá submeter~se ao tribunal ordinário competente requerimento para 
que este confnme a sentença arbitral pronuriciada ou declare a sua 
executoiedade para os ftns da execução judicial. 

O Kreditanstalt informará a Garantidora imediatamente 
acerca do início de um processo arbitral no c;::aso_ de a divergência 
em questâo afetar quais(juer obilgações resUltantes do Contrato de 
Ganmtia. 

---6Kreditãnstalt, no entanto, reserva~se -o direito de subme
ter, a seu próprio critério, qualquer litígio aos tribun8ís comPeten-
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tes na República Federal da Alemanha ou no Brasil. 

ARTIGO 11 
Disposições div"ersas 

11.1 Este Contrato de Empréstimo é independente dos Con
tratos de Exportação e de quaisquer outros cõni:nitós flriüados em 
relação ao ~jeto sob o ponto de vista juridico. Na execução do 
presente Contrato de Empréstimo, a Mutuária não pOOerá levantar 
objeções derivadas dos Contratos de Exportação e de outros con-
tratos fli'DllUios em relação ao Projeto. _ 

11.2 A Mutuária não pode ceder direitos reSultantes deste 
Contrato de Empréstimo. Compromete-se a não alienar ou empe
nhar o Projeto nem part~ dele, durante o perlodo da validade deste 
Contrato de Empréstimo, sem o prévio consentimentoi do Kredi
tanstalt. 

113 Pelo presente ContratO, a Mutuária cede ao Kreditans
talt 45% de todos os montantes cujo reembolso porventura estiver 
habilitada a exigir em virtude dos Contratos de Exportação ou. no 
caso da inoperância dos Contratos de Exportação, por quaisquer 
outras razões. do Exportador ou de terceiros que tenham assumido 
uma garantia de funcionamento ou garantia pelo cumprimento das 
obrigações de pagamento do Exportador. resultantes dos Contratos 
de Exportação. A Mutuária - salvo ajuste diverso com o Kredi
tanstalt autoriza e garante a remessa direta desses montantes ao 
Kreditanstalt. Após terem dado entrada. esses montantes serão im
putados de conformidade com o regulamenlO referido nos artigos 
3.9e3.!0. 

11.4. Nenhuma demora ou omissão no exercício de quais
quer direitos que cabem ao Kreditanstalt em virtude deste Contrato 
poderá ser considerada como desistência desses direitos ou como 
aquiescência implicita em caso de inadimplemento. O exercido de 
apenas alguns dos direitos ou o exercício apenaS parcial-dos direi
tos, não exclui reivindicações posteriores dos direitos não or.i s6 
parcialmente exercidos. Caso um ou mais disposições deste Con
trato forem inoperantes, a validade das demais disposiçCíes deste 
Contrato Dão será afetada.. 

Qualquer lacuna que porventura surgir em decorrência desta 
cláusula, deverá ser preenchida por um ajuste que esteja de confor
midade com a fmalidade do presente' Contrato. 

115 As modificações ou adilamentos a este Contrato de_ 
Empréstiri:to serão por· eScrito em ambas as línguas do Contrato. 
As declarações e comunicações feitas pelas Fartes Contratantes em 
virtude deste Contrato serão por escrito em ambas a-s línguas do 

Contrato, ou em língua inglesa, como idioma suUstitutivo. 
Consideram-se recebidas qundo tiverem dado entrada no se

guinte endereço da Parte Çantratante respecfiVã, ou num outro en
dereço de uma Parte Contratante comunicada ã outra: 

Para o K.reditasntalt: 

Endereço postal: Kreditanstalt filt Wiederaulóau 
Palmengartenstrasse S- 9 
6.000 Frankfurt!Main 
(República Federal da Alemanha) 

Endereço telegráfico: kreditanstalt frankfurtmain 

Telex n°: 

Para a Mumárlã: 

Endereço postal: 

411 352 

Fumas 
Centrais Elétricas S.A. 
Rua Real Grandeza. 219 
20.000 RiO de Janeiro 
(Brasil) 

Endereço telegráfico: riofurnas rio de janeiro 

02121239.02121166,02122428 

11.6 Q_QirelOr Presidente e as pessoas indicadas por ele ao 
Kreditanstalt, estarão aulOrizados a prestar e receber, em noime da 
Mutuária, todas as declarações e a p~ticar todos os atos n:laciona
dos com a execução deste Contrato de EmpréstimO. 

Salvo declaração em contrário ao Kreditanstalt pelo Diretor 
Presidente. os poderes de representação dessas pessoas estendem· 
se- igualmente aos aditamentos- e modificações do presente Contra
to de Empréstimo. Os poderes de represehtação caducam somente 

-quãD.do o Kreditanstalt tiver recebido a sua revogação expressa. O 
Diretor Presidente remeterá ao Kreditanstalt, antes de se iniciarem 
os desenboldos por conta do empréstimo. espécimes das assinaw
ras das pessoas munidas com poderes de representação. A pedido 
do Kreditanstalt, tais espécimes de assinaturas deverão ser autenti· 
cados por um tabelião e legalizados por uma representação diplo
mática ou consular da República Federal da Alemanhã. 

Em quatro originais, dois em língua alemã e dois em língua 
portuguesa. 

Frankfurt!Main. em 23 de julho de 1976.- Kreditanstalt 
Fur Wideraufbau- Fumas Centrais Elétricas S.A. 

Testemunhas: ilegíveis. 
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CONSULA- O DO BRASIL EM FAANCFORT/MENO 

Reconheço verdadeira a ,.ww~:::~"~.P..ê:.~~.!::~ ... J10 ... clo.~.~~H.~.to a_>"'n·.· 

do. :;)en.hor ... Dr •..... Joh.annes ..;cheer. n.o:tári.a .. pÚbl: · : .. er:.
Fr:.":"cfo_!t/M..~ng_, R~p,_f§ld, _.da Alemanha ----------· 

E. para constar onde convier. mandei passar o presente. que assinei e f1z selar com 0 
Sêlo deste Consulado. Para que este documento produza -efeito no Brasil deve o 
mlnhe assinatura ser por seu turno legalizada na Secretaria de EStado das Relações 

Exteriores ou nas AepartiçOes Fiscais da RepUblica. 

_. de 19 7.§ __ 

Espeço reservado para legalização no Brasil 
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O A R L E H E N S V E R T R A G 

vom 23. Jul i 1976 

zwischen der 

KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 

und der 

FURNAS CENTRAIS ELE:TRICAS S.A. 

über oM 1.sso.oóo.ooo,--

Darlehen Nr.: F 250 

(Kernkraftwerke Angra 2 und Angra 3) 

D A R L E H E N S V E R T R A G 

zwischen der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt/Main, 
( "Kredi tanstal t") 

und der 

FURNAS Centrais Elêtricas S.A., Rio de Janeiro, 
("Dar lehensnehmer") 
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P R A A M B E L 

Am 21. s-uni ~975 haben die Foderative Republik Brasilien und die 

Bundesrepublik Oeutschland in Bonn ein Abkommen über die Zusarnmen

arbeit auf dem Gebiete der friedlichen Nutzung der Kernenergie un

terzeichnet, das u.a. die Errichtung von zwei Kernkraftwerken 

- "Angra 2" und "Angra 3" - mit einer Leistung von je 1.245 MW 

bei Angra dos Reis ("Projekt") vorsieht. Im Zusarnmenhang mit der 

Errichtung 'des Projektes haben der Darlehensnehmer und die Kraft

werk Union Aktiengesellschaft, Hülheim, ("Exporteur") Vertrãge 

("Ausfuhrvertrãge") über Lieferungen mit Einschaltung der Empre

sas Nucleares Brasileiras S.A. -NUCLEBRAS, Rio.de Janeiro, und 

Uber Leistungen mit Beteiligung der Nuc'!ebras Engenharia S.A. -

NUCLEN, Rio de Janeiro, am 22. Juli l!Í76 abgeschlossen. 

GemiB den in den "Specific Guidelines of Financing" - Punkt 1 -

vom 27. Juni 1975 getroffenen Vereinbarungen haben sich die Kre

ditanstalt sowie ein Bankenkonsortium mit der Dresdner Bank Aktien-

• gesellschaft als Koordinator der Führungsgruppe ("Bankenkonsor

tium") grundsatzlich bereit erklãrt, sich an der Finanzierung der 

Lieferungen und Leistungen aus der Bundesrepublik Deutschland 

sowie eines Teiles der in Brasilien zu erbringenden ~ieferungen 

und Leistungen für das Projekt '.i.n Hohe von maximal 10 % des in 

Deutscne Mark zahlbaren Gesamtwertes des Projektes zu beteiligen. 

zum Zwecke der Finanzierung aus diesem Darlehensvertrag belluft 

si eh der gesamte in Deutsche Mark zahlbare Wert ( "DM-Gesamt,.;·ert") 

des Projektes auf DM 4.111.000.000,-- und setzt sich zusammen aus: 

DM 3.700~000.000,-- für Lieferungen einschlieBlich der c.I.F.
Kosten ("Lieferanteil") und Leistungen 
("Leisturigsanteil"Y aus der Bundesrepu
blik Deutschland; 

DM 411.000.000,-- für in Brasilien zu erbringende Lieferungen 

t
nd Leistungen jedoch nicht mehr als in Hohe 
on 10 % des endgültigen DM-Gesamtwertes 
"Lokalkostenanteil"). 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio II) -Quarta-feira 14 8903 

Die Zahlungsbedingungen der Ausfuhrvertrage lauten wie fo!gt: 

filr Lieferanteil 
ohne C.I.F.-Kosten: 

fUr Leistungsanteil 
und C.I.F.-Kosten: 

lO % Anzahlungen 

90 L i:~E~~!~~~!!_~:l wie folgt: 

85 % p;-o rata Lieferung 

5 % des Lieferanteils von Angra 2 
bzw. Angra 3 bei jeweiligem Ende 
der "Trial Operation", 

10 % Anzahlungen 

90 % pro rata Leistung 
1:~r~~!~~ê!1_ª:t 

llic Zahlungsbedingungen für den Lokalkostenanteil lauten.wie folgt: 

10 % Anzahlungen 

90 % pro rata Lieferung/Leistung 
1:~r~ª!~~ê!!_ç:t 

Zur Finanzierung von jeweils 50 % der Kreditteile A, B und C ge-
-

wahren die Kreditanstalt und das Bankenkonsortium dem Darlehens-

nehmer jeweils ein Darlehen von je hõchstens DM 1.850.000.000,--. 

Dies vorausgeschickt, schlieBen die Kreditanstalt und der Darle

hensnehmer folgenden Darlehensvertrag: 

A.. Das Dar lehen 

Artikel 

Hõhe und verwendungszweck 

1.1 Die Kreditanstalt gewãhrt dem Darlehensnehmer ein 

oarlehen bis zur Hõhe von insgesamt 
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,;;.i l.. ;; !>O. 000 • UOO, --

(in Wõrten: Eine Mi11iarde AchthundertundfUnfzig Millionen 
Deutsche Mark) • 

1.2 Das Dar1ehen setzt sich aus folgenden Dar1ehenstei1-

betrligen ("Tei1dar1ehen") zusamrnen, die aussch1iea-

lich zur Finanzierung von jeweils 50 % der Kreditteile A, 

B und C zu verwenden und auf Angra 2 und Angra 3 wie fo1gt 

anzurechnen sind: 

= DM 650.000.000,--: 

für Angra 2 bis zu DM 350.000.000,-

fUr Angra 3 bis zu DM 300.000.000,--. 

= DM 1.200.000.000,--: 

fUr Angra 2 und Angra 3. 

Artikel 2 

Auszah1ung 

2.1 Die Kreditansta1t wird das Dar1ehen entsprechend der 

Durchfilhrung der aus dem Darlehen zu finanzierenden Lie

terungen und Leistungen pari passu mit Auszah1ungen aus 

dem Darlehen des Bankenkonsortiums an den Exporteur in 

Mindestbetragen von DM 1.000.000,-- auszah1en, sofern 

alle in diesem Vêrtrag aufgeführten Auszahiungsvoraus
setzungen vor1iegen. Die Kredit.ansta1t und der Dar1ehens

nehmer werden das Auszahlungsverfahren und insbesondere 

den von dem Dar1ehensnehmer fUr die Auszah1ungen zu er-
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bringenden Nachweis für die vereinbarungsgemãBe Verwendung 

der Dar1ehensbetrãge durch besondere Vereinbarung im ein

ze1nen fest1egen. 

2.2 Die Kreditansta1t wird Auszah1ungen zunãchst auf das Tei1-

dar1ehen I, und zwar !ür Angra 2 bis zu DM 350.000.000,-

und für Angra 3 bis zu D~ 300.000.000,--, und erst nach 

der'im j-ewei1s vo1lstandiger Auszah1ung auf das Tei1darlehen 

II anrechnen. 

2.~- Die Kréditanstalt hat das Recht, Antrage auf Auszahlungen 

aus dem Darlehen, die nach den nachstehend genannten Ter

minen eingehen, abzulehnen: 

Angra 2 

Angra 3 

Spãtest:termin 

31. Dezember 

30. Juni 

1983 

1985. 

2.4 Der Dar1ehensnehmer kann nur mit Einwi11igung des ~x

porteurs und nach vierteljahrlicher Vorankilndigung ganz 

oder teilweise auf die noch nicht ausgezahlten Dar-

1ehensbetrage verzichten. 

Ar"tikel 3 

Zusageprovision, Verzinsung und Rückzah1ungen 

3·.1 Der Darlehensnehmer wird auf die jeweils -noch nicht ausge

zahlte und ungekündigte Darlehensvaluta eine Zusageprovision 

von 1/4 % p.a. (Ein Viertel vom Hunder~ jãhrlich) zahlen, die 

für einen Betrag von: DM 990.000.000,-- ab dem 27~rl97S, 

für einen Betrag von: DM 80.000.000,-- ab dem 8..9...1.975 

und 

für einen Betrag von: DM 780.000.000,-- ab dem 28~.~976 

berechnet_wird. 
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Die Zusageprovision iat nachtrãglich zum Ende einea jeden 

Kalendervierteljahres zu zahlen, erstmals am 30. September 

1976 oaer sofort nach Erteilung der notwendigen Genehmigungen 

durch den Banco Central do Brasil, falla derartige Genehmi
gungen nach dern 30. September 1976 erteilt werden. 

3.2 Das Darlehen wird wie folgt verzinst: 

a) Teildarlehen I: 

7,25% p.a. (Sieben ein viertel vorn Hundert jãhrlich) 
ala Festzinssatz fUr die ·gesarnte Darlehena
laufzeit; 

b) Teildarlehen II: 

zu Zinsaãtzen, die die Kreditanstalt wãhrend der Aua
zahlung dea Darlehena jeweils arn 1. Mãrz, 1. Juni, 
1. September und 1. Dezernber eines jeden Kalenderjahrea 
fUr die Surnme der Auszahlungen in dem jeweiligen folgen
den Kalendervierteljahr_festlegt. 
Diese Zinasãtze werden ala Festsãtze fUr das jeweilige 
vierteljãhrliche Auszahlungavolurnen für die gesamte Lauf
zeit dieaea Auszahlungavolurnens festgelegt und orientie
ren aich jeweila an den zum Zeitpunkt ihrer Festlegung in 
der Bundesrepublik Deutschland herrschenden Kapitalmarkt
konditionen für langfristige Darlehen. 
Die Kreditanstalt wird dem Darlehensnehrner ~iese Zins
sãtze jeweils per Fernschreiben mit eingeschriebener 
Luftpostbestãtigung mitteilen. Vor Auszahlungen für das 
jeweilige Kalendervierteljahr wird der Darlehensnehmer 
der Kreditanstalt nachweisen, daB der jeweilige Zins
satz vorn Banco Central do Brasil genehrnigt worden ist. 

3.3. Bis zum AbschluB der Auazahlungen wird die Kreditanstalt 
nach Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres fUr jede 

der in Artikel 3.8 erwãhliten Darlehenatranchen einen 
Zinssatz festlegen·,-·der dein gewogelien Durchschnitt der 

in Artikel 3.2 genalinten und auf die jeweiligen Darle
henstranchen anwendbaren Zinssãtze - abgerundet auf 1/100 % 

falls die wegfallende Dezimalstelle unter 5 liegt oder auf

gerundet auf 1/100 % falls die wegfallende Dezirnalstelle 
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5 od~r mehr betrãgt - entspricht. Die Kreditanstalt wird 

dem Darlehensnehmer d Ln se Zlilssãtze r;>·~t· Fernschreiben mi t 

eingeschriebener Luftpostbestãtigung jeweils mitteilen. 

3.4 Dle Zinsen werden von dem Tage der Belastung für die Auszah

lungen bis zum Tage der Gutschrift für Rückzahlungen auf dem 

in Artikel 3.11 genannten Konto der Kreditanstalt berechnet 

und_durch den Darlehensnehmer halbjãhrlich nªchtrãglich 

a) bis zum Beginn der Darlehensrückzahlung jeweils 
am 31.1. und 31.7. eines juden .Jahres 

und 

b) ab Beginn der Darlehensrückzahlung an den in Artikel 
3.8 bestimmten Fãlligkeitsterminen der Rückzahlungsiaten 

gezahlt. 

3.5 Die Kreditanstalt kann den Zinssatz für rückstãndfge 

Rückzahlungsraten um 2 % p.a. erhohen. Zinsen für rück

stãndige Rückzahlungsraten s.ind unverzüglich auf erste 

Anforderung der-Kreditanstalt zu zahlen. 

3.6 · Auf rückstãndige Zinsen oder Zusageprovisionen wird der 

Darlehensnehmer unverzüglich auf erste Anforderung der 

Kreditanstalt zur pauschalen Abgeltung von Schadener-. 

satzansprüchen 3 % p.a. über dem zum Falligkeitstage 

geltenden Diskontsatz der Deutschen Bundesbank - be

recqnet vom Tage der Fãlligkeit bis zum Tage der Gut

schri'ft der Zins- oder Provisionszahlungen .auf dem in 

Artikel 3.11 genarinten Konto der Kreditanstalt - zahlen, 

sofern nicht die Kreditanstalt den Verzug zu vertreten 

hat. 

3. 7 Für di e Berechnung de:r:_ Zusageprovi ion, der Zinsen und 

der et.waigen Verzugszuschlãge werden das Jahr mit 360 

Tagen und der Monatmit 30 Tagen angesetzt. 
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3.8 Oie Sumrne a1ler Dar1ehensbetrãge, die zur Finanzierung 

'lton {l.ngra 2 bzw. Angra 3 einges_etzt werden, bi1det je

wei1s eine Dar1ehenstranche, die wie· fo1gt zurilckzuzah1en 

ist: 

~!!S!::!L~ 
in 24 g1eichen, aufeinanderfo1ge~dén Ha1b
jahresraten, deren erste sechs Monate nach 

.Ende der "Tria1 Operation", spatestens je
doch am 31. Januar 1984 fa11ig wird; 

~ES!::!L~ 
·in 24 g!eichen, aufeinanderfo1genden Ha1b
jahresraten, deren erste sechs Monate nach 
Ende der "Tria1 Operation", spatestens je
doch am 31. Juli 1985 fã1lig wird. 

Vorausgesetzt wird jedoch, daa die Rückzahlung a11er Betrage, 

die nach dem Fa11igkeitstage der jeweils ersten Rilckzahlungs

rate ausgezah1t werden, . in der w.eise erfolgt, daB diese Be

trage pro rata der Rilckzahlungsraten zurückgezahlt werden, 

die zum Zeitpunkt solcher Auszahlungen gemãB den vorstehen

den Planen noch nicht fã11ig geworden sind. 

Die jewéils ·endgültigen Rlickzahlungsplãne wird die Kre

ditanstalt dem oarlehensnehmer durch eingeschriebenen 

Luftpostbrief mitteilen, soba1d diese feststehen. Die 

Rückzahlungsplãne werde~ damit Bestandteil dieses Ver

trages. Der Nachweis Uber das Ende der "Trial Operation" 

von Angra 2 bzw. Angra 3 wird in der in Artikel 2.1, 

Sat.z 2 erwahnten besonderen Vereinbarung festgelegt. 

Wenn ein Umstand eintritt, der das Ende der "Tria1 Opera

tion" von Angra 2 bzw. Angra 3 verzogern kann und der Dar

lehensnehmer nach~eist, daB dieser Umstand vom Exporteur 

zu vertreten isc, wird die Kreditansta1t die Mõglichkeit 

einer entsprechenden Verschiebung der Rückzahlungsplãne 

prUfen. 
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3.9 Der Darlehensnehmer ist - nach ordnungsgemãBer Ermãch

tigung durch den Banco Central do Brasil - berechtigt, ... - - - -

in Hohe von DM 10.000.000,-- oder einem Vielfachen da

von Rückzahlungen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von 30 Tagen vorzeitig zu leisten. Vorzeitige Rückzah

lungen werden auf die nach den Rückzahlungsplãnen beider 

Darlehenstranchen zuletzt fãlligen Rückzahlungsraten 

angerec.hnet. Die Kreditanstalt ist berechtigt, anteil

mãBig vorzeitige RUckzahlungen des Darlehens zu ver

langen, falls der Darlehensnehmer vorzeitige RUckzah-

-·lungen auf das Darlehen des Bankenkonsortiums leist(i!t. 

Der Darlehensnehmer wird die Kreditanstalt niindestens 

30 Tage vor einer derartigen Rückzahlung über deren"Hélhe 

und Zeitpunkt unterrichten. 

3.10 Die Kreditanstalt kann eingehende Zahlungen nach. eigenem 

Ermessen auf rückstãndige oder fãllige Zahlungen verrech

·nen. 

3.11 Der Darlehensnehmer hat sãmtliche Zahlungen unter Aus

schluB der Aufrechnung ausschlieBlich in Deutsche Mark 

auf das Konto der Kreditanstalt bei der Deutschen Bun

desbank, Frankfurt/Main, Konto Nr. 5040 9100, zu über

weisen. Die Zahlungsverpflichtungen des Darlehensnehmers 

sind nur-erfüllt, wenn und soweit·Zahlungen diesem Konto 

zur freien Verfügbarkeit der Kreditanstalt gutgeschrieben 

worden sind. 

B. Sicherheiten fUr das Darlehen 

Artikel 4 

Zahlungsgarantie 

Zur Absicherung dieses Darlehens wird die Kreditanstalt mit 

der Félderativen Republik Brasilien ("Garant"! einen Garantie-
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vertrag - gemãB dem als Anlage 1 beigefilgten Muster - recht-

zeitig vor der 'ersten Auszahlung aus diesem Darlehen ab

schlieBell. 

Artikel 5 

Bundesbürgschaft 

Die Kreditanstalt wird Forderungen aus diesem Darlehensvertrag 

von der Bundesrepublik Deutschland verbürgen lassen. Das unein

geschrã_nkte Bestehen der BundesbUrgschaft ist eine voraussetzung 

für Auszahlungen aus dem Darlehen. 

c. Dus rrojekt 

Artikel 6 

Durchfilhrung und Finanzierung des Projektes 

6.1 Der Darlehensnehmer wird das Projekt unter Beachtung 

ordnungsgemaaer finanzieller und technischer Grundsãtze 

vorbereiten, entsprechend den vorgelegten Plãnen und zu 

den geriannten Terminen errichten und betrelben. Für die 

Vorbereitung und Bauüberwachung wird er sich qualifizier

ter Ingehieure. _ und filr die .Durchführung der Hilfe quali

fizierter Firmen bedi~nen. Der Darlehensnehmer wird recht

zeitig eine qualifizierte technische und kaufmãnnische 

Betriebsleitung und quantitativ wie qualitativ ausrei

chendes Fachpersonal einsetzen und auf Wunsch der Kre

ditanstalt ilber die entsprechenden MaBnahmen·unverzilglich 

berichten. 

6.2 Der Darlehensnehmer wird die langfristige Gesamtfinan

zierung des Projektes sicherstellen und dies der Kre

ditanstalt auf deren Verlangen nachweisen. 
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Artikel 7 

Uberwachung des Projektes und Ausku~ftspflichten 

7.1 Der Darlehensnehrner unterrichtet von sich aus die 

Kreditanstalt unverzüglich 

a) Uber alle Urnstande, welche die planrnauige 
Errichtung und den ordnungsgernaBen Bet:rieb 
des Projektes oder die ordnungsgernãBe Er
füllung des Darlehensvertrages erschweren 

. oder gefãhrden kõnnten, 

b) Uber alle ~nderungen und Erganzungen der 
Ausfuhrvertrage, die den Liefer- und Leistungs
urnfllng, den I:M-Gesarntwert,, di e Hohe des Liefer
und Leistungsanteils, die Zahlungsbedingungen, 
die Liefer- und Leistungsterrnine, die Garantie
fristen oder sonstige wesentliche Bestirnrnungen 
der Ausfuhrvertrãge betreffen, 

c) Uber alle Ereignisse, die für das Darlehens
verhaltnis.und für die Sicherheiten von Be
deutung sind, insbesondere Uber die Ereig
nisse, die sich auf die Erfüllung des Dar
lehensvertrages riachteilig auswirken konnten. 

7.2 Der Oarlehensnehrner erteilt auf Verlangen der Kredit

anstalt d:i.e von ihr erbetenen Auskünfte Uber das Pro

jekt und seine finanzielle Lage. 

7.3 Der Darlehensnehrner verpflichtet sich, der Kreditan

stalt baldrnõglichst und innerhalb von sechs Monaten 

nach Ablauf eines jedeP Geschaftsjahres seine jewei

ligen Geschãftsberid'lte rnit Bilanz und Gewinn.- und 

Verlustrechnung nebst den von der Kreditanstalt ge

wünschten Erlauterungen einzureichen. 

7.4 Der Darlehensnehrner wird der Kreditanstalt zum Ende 

eines jeden Kalenderjahres bis zum 31.3. des darauf

folgenden Jahres Uber.-den Fortschritt des Projektes 
berichten. 
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7. 5 Der 'oarlehensnehmer ermõg,licht den Beauftragten der 

_ Kreditanstalt jederzeit die Besichtigung des Projektes 
-und aller damit im Zusammenhãng stehenden Anlagen so-

wie di e Eins-ichtnahme in seine Bilch_er und Unterlagen ,_ 

die in Ubereinstimmung mit den Grundsatzen einer ord

nungsgemaBen Buchfilhrung die Geschaftstatigkeit und 

die finanzielle Lage des Darlehensnehmers wiedergeben 

mUssen. 

7.6 Die Kreditanstalt ist berechtigt, dém Bankenkonsortium 

AuskUnfte Uber alle diesen·oarlehensvertrag betreffen

den Vorgange und Uber die wirtschaftliche und recht

liche Lage des Darlehensnebmers zu erteilen sowie das 

Bankenkonsortium Uber den jeweiligen Stand der Ab

wicklung dieses Darlehensvertrages unterrichtet zu 

halten. 

o. Allgemeine Best~ungen 

Artikel 8 

RUcktritt_, Aussetzung der Auszahlung und KUndigung 

8.1 Die Kreditanstalt kann von diesem Darlehensvertrag vor 

Auszahlung zurUcktreten; falls 

a) die erste Lieferung oder Leistung aus den Ausfuhr
vertragen nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
Unterzeichnung dieses Darlehensvertrages erbracht 
wurde; 

b) die in diesem Oarlehensvertrag genannten Aus
zahlungsvoraussetzungen nicht innerhalb von 
120 Tagen nach Unterzeichnung dieses Vertrages, 
spatestens jedoch bis zum 30. November 1976, 
erfUllt sind; , 

c) das Bankenkonsortium der Kreditanstalt mitteilt, 
daS die Voraussetzungen zur Auszahlung ihres Dar
lehens nicht erfUllt sind. 
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8.2 Die Kreditanstalt kann diesen Darlehensvertrag klindigen, 

die Auszahlung aussetzen oder die sofortige RUckzahlun~ 

des ãusstehenden oarlehensbetrages sowi~ die Zahlung 

aller aufgel~ufene!LZinsen unã der sonstigen Nebenfor

derungen verlangen falls 

a) der Darlehensnehmer oder der Garant Zahlungs
verpflichtungen gegenliber der Kreditanstalt 
nicht erflillt hat; 

b) sonstige Verpflichtungen aus diesem Darlehens
vertrag oder anderen Vertragen zwischen der 
Kreditanstalt und dem Oarlehensnehmer verletzt 
werden; 

c) Umstande eintreten, welche den.Zweck dieses 
Darlehens, die Durchflihrung des Projektes, 
dessen wirtschaftlichen Bet~ieb oder die Er
flillung von Zahlungsverpflichtungen des Dar-

. lehensnehmers oder des Garanten aussch+ieBen 
oder erheblich gefahrden; 

d) das Bankenkonsortium von seinem Darlehensver
trag mit dem oarlehensnehmer zurlicktritt, Aus
zahlungen aus diesem Darlehen aussetzt oder die 
sofOcr:tige Rlickzahlung dieses Darlehens verlangt. 

8.3 Die Kreditanstalt kann bei Eintritt eines in Artikel 

8.2 a) und b) genannten Umstandes diesen Darlehens

vertrag nur klindigen und die sofortige Rlickzahlung 

nur verlangen, falls die Vertragsverletzung nicht 

innerhalb einer Frist von dr~iBig Tagen nach einer 

Aufforderung der Kreditanstait geheilt worden ist. 

Soweit die Kreditanstalt diese Aufforderung per 

Luftpost abgibt, gilt diese spatestens am S.Werk-

tag nach Absendung als zugegangen._ Wird die Auffor

derung per Telex oder Kabel abgegeben, gilt der Auf

gabetag als Tag des Zugangs. Der Inhalt solcher Telex

oder Kabelnachrichten ist per Luftpost zu bestatigen. 
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Artikel 9 

Kosten und-offentliche Abgaben 

9.1 Der Darlehensnehmer tragt samtliche Kosten, Steuern 

Gebilhren, Stempelgebilhren und Abgaben, die im Zu

sammenhang mit dem AbschluB und der Durchfilhrung 

,dieses Darlehensvertrages 

a) auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland 

o der 

b)· auf seine Veranlassung oder durch sein Ver
s.chul<ilen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch
land 

Dezembro de 1994 

entstehen. Verauslagt die Kreditanstalt derartige Kosten 

oder offentliche Abgaben, so wird der Darlehensnehmer 

diese nach Anfordern unverzilglich auf das in Artikel 

3.11 angegebene Konto der Kreditanstalt überweisen. 

9. 2 Samtliche .Zahlungen an di e Kredi tanstal t sinli_ ohne Ab

zug oder Berechnung irgendwelcher Steuern, Abgaben, Ge

bUhren oder sonstiger Kosten zu erbringen. Etwaige auBer

halb der Bundesrepublik Deutschland im Abzugswege einbe

haltene Steuern oder Abgaben wird der Darlehensnehmer 

tragen oder vergUten. 

9.3 Der Darlehensnehmer wird der Kreditanstalt vor Aus

zahlung des Darlehens_nachweisen, daB die Kreditanstalt 

bei der Gewahrung dieses Darlehens von allen Steuern in 

der Foderativen Republik Brasilien befreit 1st .• 
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Artikel lO 

Allgemeine jüristische Bestimmungen 

lO;l Der Darlehensnehmer wird der Kreditanstalt in einer 

ihr genehmen Weise innerhalb von 120 Tagen nach Unter

ze!chnung dieses Vertrages, spãtestens jedoch vor erster 

Auszahiung nachweisen, d.aB dieser Darlehensvertrag wirk

same Verpflichtungen des Darlehensnerumers und die Zah

lungsgarantie wirksame Verpflichtungen des Garanten be

grilnden uncl insbesondere, daB alle devisenrechtlichen Geneh

migungen filr den AbschluB und die Erfilllung dieses Dar- _ 

lehensvertrages erteilt worden sind. Soweit Genehmigungen 

erst nach diesem Zeitpunkt erteilt werden kõnnen, wird 

der Darlehensnehmer diesen Nachweis zum frilhestmõglichen 

Zeitpunkt - auf jeden Fall vor der Auszahlung von Dar

lehensbetragen, die von dieser Genehmigung betroffen 
werden - filhren. Der Darlehensnehmer wird alles Notwendige 
veranlassen, um alle derartigen Genehmigungen unverzilglich 
zu erhalten. 

10.2 Dieser Darlehensvertrag unterliegt dem in der Bundesrepu

blik Deutschland geltenden Recht: Filr seine Auslegung ist 
in Zweifelsfallen der deutsche Wortlaut maBgebend. Alle 

sich aus diesem Darlehensvertrag ergebenden Streitigkeiten 
.. · 

einschlieBlich der Streitigkeiten Uber di~ Gilltigkeit die

ses Darlehensvertrages werden endgUltig von einem mit drei 

Schiedsrichtern besetzten SchiedsgericEt entschieden, das 

nach der Vergleichs- und Schiedsordnung der Internationa

len Handelskammer ernannt wird und prozediert. Als Ort der 

Schiedsgerichtsbarkeit wird Zilrich bestimmt, jedoch soll 

das Schiedsgericht so verfahren, daS die Vollstreckbarkeit 

des Schiedsspruches gewãhrleistet ist. Beim zustandigen or-
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dentlichen Gericht kann der Antrag auf Bestãtigung des er

gangenen Schiedsspruches oder auf Vollstreckbarkeit zum 

ZwecRe der Zwangsvollstreckung gestellt WE!rden. 

Die Kreditanstalt unterrichtet den Garanten unverzüg1ich über 

die Einleitung eines Schledsverfahrens, fa11s die Streitig

keit Verpf1ichtungen aus dem Garantievertrag berührt. 

'Die.Kreditanstalt behãlt sich das Recht vor, nach ihrer Wahl 

jeden Rechtsstreit vor den zustandigen Gerichten in der Bun

desrepub1ik Deutschland oder in Brasilien anhangig zu machen. 

Artikel 11 

Verschiedenes 

11.1 Dieser Darlehensvertrag ist gegenüber den Ausfuhrvertrãgen 

und allen sonstigen im Zusarnmenhang mit dern Projekt abge-

-- schlossenen Vertragen rechtlich selbstandig. Der Darlehens-· 

nehrner kann bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus die

se~ Darlehensvertrag keinerlei Einwendungen aus den Ausfuhr

vertragen und sonstigen im Zusammenhang mit dem Projekt ab

geschlossenen Vertragen geltend machen. 

11.2 Der Darlehensnehmer darf Ansprüche aus diesem Darlehensver

trag nicht abtreten. Er verpfl;chtet sich, das Projekt wah

rend der Laufzeit dieses·Darlehensvertrages ohne die vorherige 

Zustimmung der Kreditanstalt weder ganz noch teilweise zu ver

auBern oder zu belasten. 

11.3 Der Darlehensnehmer tritt hiermit an die Kreditanstalt 45% 

aller Betrage ab, deren Rückzahlung er auf Grund der Aus

fuhrvertrage oder im Falle der Unwirksamkeit der Ausfuhr

vertrage aus irgendwelchen Gründen von dem Exporteur od"er 

von Dritten, die eine Gewahrleistung oder Garantie für Zah-
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lungsverpflichtungen des Exporteurs aus den Ausfuhrverl;,rãgen 

übernommen haben,_ berechtigt ist zu verlangen. Der Darlehens

neluner genehmigt und gewãhrleistet - sofern 'mit der Kredi ta;

sté!.lt keine andere Vereinbarung getroffen wird - die direkte 

Uberweisung dieser Betrãge andie Kreditanstalt. Bei Eingang 

werden diese Betrãge entsprechend"der in Artikel 3.9 und 3.10 

~:,te Lro f f cnen U.elJ o] UllSI n lllj crochno t. 

11~4 Dle v(:~rspl\tot:P ode1~ uBtl•rlnssunc 1\uaUbyny vou Ht.•chl:.on, úio 

der Kreditanstalt aufgrund_dieses Vertrages zustehen, kann 

nlchl . .-tl . ., V<'l-7.1clal nnr cltrnP Hf'•ChtP oc1ror nln ("''jn("1 Fll:1llnchwo1-

lJPil<lCS U.ill igung c i ncs ver trug_s_widr igcn \ferhnl tens angesehcn 

wcrdc_n_. _D_;lc 1\Usi!bung nur einzelner Rechte oder die nur teil

wclse 1\usilbung von Hcchten schlieBt die kUnftige Geltendma

chung der nicht oder nur zum Teil ausgeübten Rechte nicht aus. 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen d.ieses Darlehensver

trages unwirksam sein, so bleiben dessen übrige Bestimmungen 

l1icrvon unbcrUhrt. Einc ctwa hierdurch ontstel1ende LUckc 

no-li d11ruh uJ.Ilu ihHJOlUil\) oreol;zl; WOrUOilr ulo dl!ll\ l\WOCit ula

ses Vertrages entspricht. 

11.5 Anderungen oder Ergãnzungen dieses Darlehensvertrages 

bedUrfen der Schriftform in beiden Vertragssprachen. 

Erklãrungen und Mitteilungen, die aufgrund diese_s Ver

trages zwischen den Vertragspartnern abgegeben werden, 

bedürfen der Schriftform:in beiden Vertragssprachen, 

hilfsweise in englischer-Sprache. Erklãrungen oder Mit

teilungen sind zugegangen, sobald sie bei den nachstehen

den oder anderen dem anderen Vertragspartner mitgeteilten 

Anschriften eingegangen sind: 

FUr die Kreditanstalt: 

Postanschrift: --------------
Kreditanstalt fUr Wiederaufbau 

PalmengartenstraBe 5-9 
. -- ~--------

6000 Frankfurt/Main 

(Bundesrepublik Oeutschland) 
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!~!~2!~~~~~shrift: kreditanstalt frankfurtmain 

411 352 

Filr den Darlehensnehmer: FURNAS 

Postanschrift: --------------
Centrais Elétricas 

Rua Real Gr~ndeza, 

Rio de Janeiro 

Brasilien 

riofurnas rio.de janeiro 

02 121 239, 02 121 166, 02 122 428 

11.6 Der Diretor Presidente und die von diesem gegenilber der 

Kreditanstalt benannten Personen sind befugt, filr den 

Darlehensnehmer sãmtliche Erklarungen abzugeben und zu 

empfangen und samtliche Handlungen vorzunehmen, die mit 

der Ourchfilhrung dieses oarlehensvertrages 1m Zusamrnen

hang stehen. Die Vertretungsbefugnis dieser Personen er

streckt sich, sofern der Diretor Presidente gegenilber der 

Kreditanstalt keine gegenteiligen Erklarungen abgibt, auch 

auf Erganzungen und Xnderungen dieses Darlehensvertrages. 

,Die Vertretungsbefugnis erlischt erst, wenn ihr ausdrUck

licher Widerruf der Kreditanstalt zugegangen ist. Der 

Diretor presidente wird der Kreditanstalt vor Beginn der 

Auszahlung des Oarlehens Unterschriftsproben der vertre

tung~berechtigten Personen übersenden. Auf Verlangen der 

Kreditanstalt sind diese Unterschriftsproben notariell 

zu beglaubigen und von einer diplomatischen oder konsu-



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçào m Quarta-feinll4 8919 

larischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland zu 

legalisieren. 

In vi·er Ur~::hriften, je zwei in deutscher und portugiesischer Sprache. 

Frankfurt/M;3.in·; den 23. Jul i 1976 

KRED:~~~STALT FUR WIEDERAUFBAU FURNAS CENTRAIS 3L~TRICAS S.A. 

~ftv 
J-;. 1M- r c;:> 

z E u G 

Nr. ,3 'IJ of the Roll of Documents for 1976 

I hereby certify and attest t~e above signatures given in 
my presence - appearing on page 19 of "Contrato de Emprestimo 
No. F 250" and on page 19 of "Darlehensvertrag Nr. F 250" 
below "Kreditanstalt fUr Wiederaufbau" - of 
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Dr. Alfred B e c k e r' , 
Frankfurt am Main, PalmengartenstraBe S-9, 
-

Dr. Gerhard G o t t e , 
Frankfurt am Main, PalmengartenstraBe 5-9, 

personally known to me. 

At the sarne time I hereby certify that pursuant to the certi"' 
ficato of. l:ho l'otlornl Miniator of l'inanco of January 9th, 197G 
avaiable to me the above gentlemen in their capacity as Members 
of'the·board of Management are duly authorized to represent 
the Kreditanstalt fUr Wiederaufbau, Frankfurt am Main, jointly 
by virtue of Article 6 (3) of the Law concerning the Kredit
anstalt fUr Wiederaufbau (as amended on June 23, 1969) the 
said Corporation being a Corporation of Public Law, with its 
seat in Frankfurt am ~1ain, Federal Republic of Germany. 

Frankfurt am Main, July 23,1976 

{_ 
'~\ "\ 

\,~\. ~~ 
"-~ .. , l 
~,~ 

SEfJ..lDO fCOERt.L \ .. 

Protocol\J LegiaJat(xo t!:r,/ fj ' 
P.D.S. J<.• .J V ~j{( l ,, 

-fl•.-ro ~· 9?.;.:__. ----~~h--·--·-
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CO~TRATOS DE TRANSFER!NCIA DOS 
FINANCIAMENTOS ORIGINAIS DE 
FURNAS PARA A NUCLEBRA.s. 

de 30 de jul1~c õ.e 190~ 

entre 

:Drasilia, :Brasil 

("NtTCLEP.!li.S") 

e 

!u:rna.s Centrais Elét::-icaa S.A. - !"URlL~S 

Riõ de JEneiro, Brasil 

( "FOR.IIAS ") 

de urna parte e 

DRESD:lER llA.lU AKTIEI1GESELLSCEAFT,· Fra!lkf'urt/llaio 

(ncoorde:::!::.dor 11 ) 

Quarta-feira 14 8921 

BAYERISC'!!E EYPOTEEE:EI:- ül!D WECBSEL-1!AllK J.r.r:u::NGESELLSCEAF":!', 

l·lun~que - (voriJals (outro:::a) Bayerische 3ypothet::en- und 

Wechr,el-:Dart-) 

1l.t.Yl'JUSCEE LA.:lDESBl.l<K G!P.OZ:::J<'!'RALE, tluniquE 
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D<:!P-SC!IE -3fl.J:l:: AK'.éi:::l!G ESELLSCE.APT r Fr~kfurt/!·:ain 

\:SS'T:U!:UTSC33 L!JiDc:~:EJJIE: GI?.Czt:i:~·:Lt.LEr Düsselãor.f 

(C~nc~~~aüdo-ae OE ~~cos supra m~ncionados e o Coord~naõo= 

·\' •. --,...-t' . .: ..... ,-- r.-: .. ~.: .. ,., r ..... c. ____ l!O .., ____ .,_ ~ 1 

Bt • .m: Fi?R GE!·!!:Iii,,lil.~SCllll.i"! ,\!:"riEICESEJ,LSC:i!.·IF"I' r 

r rank!'urt/l·l:;.in 

DG llAliK - DEO'TSCnE CL:JCSSDISCllAF'J'SBANI:r 

Fra.nl:furt /Naio 

Berli!!! 

llA i: EP.I SCRE Yl'.:il.EI!:SE!.J:;: J,;;;:· 7 E!iG ESSLLSCHJ.PT, 

Hu.niqus-

(vormalF (outrora) Bayerische Vereinsbank) 

BEil.:!.. IHEB.. EAllD ELS- Ul1D FP ... Am;::-uR TER BAN r: r 
FI'anl:furt/Hair. 

D~o·~·scHE GIRCZE:·ITP~UE - DED'TSCHE KCHf.lUliAL3.'JlK - , 

Fra.nkfurt/11ain 

lWRDDEUTSCHE L.'..l:DESB.ANK GIRCZEHTRALE, 

!!a.nn,eve::: 

ll.!-.NK FÜR Iil!..llDE:L mm IND'J!:._.2.J"' .AXTIENGESELLSCRAFT r 

llerlil!! 

BERLINER CC!·L'!ERZBAll!:: AKTI::::IIGESELLSCHAF"r, 

Berlim 
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DEUTSCEE :BAllK AKTIENGESELLSCHAFl', 

:Berlim 
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( vvrm.a.ls ( o,;t~ora) ::B2=liner Dis conto :Ba.:1k .!l:ti.{~&E' ~::! ll:::;c!la.ft_) 

!!A:BÕRCÜSCRE L.U:DESE~JIK G!ROZE!ITRALE, 

E;;.mburgo 

RESSISCRE L! llDES:S!JlY. GII:OZE:!iTRALE, 

Frankfurt/Hdn 

Ll.lmES3AliK REBIIIL/o!:D-I'?ALZ GIROZE1iTRALE, 

nainz 

:S. HETZl.ER SEEL- SO!lll & CO., 

Frankfurt/!·lain 
\'EREI!:S-UJ;n i.VEST:B.:JiR AKTIE!;GESELLSCB-~.F:r, 

HERCF., FlNCI: & CO., 

1" · ·_;.:l-1-li·'RTTE.MBL:'!GISCE:E BAILE /, z:TIEl'lGESELl.SCE.AF'!', 

I: a: :_sruhc 

(vormals (outrora) EadiEche :Bank) 

BADISCRE KOlíHiJl<ALE L.ANDES:BAlH: - GIROZEiiTRALE, _ 

1-!=.nn.b e i1!! 

DELERÜCK & CO., 

Frankfurt/:.lain 

SAL. OPPE!IHEU! JR. & CIE., 

_ Colônia 

l·:.J.:. I<' ,'i.:SURG - BRI!lCl'.J·1J>Jm, 1-.'IRl'Z l:. CO., 

Eamburgo 

WÜT:TTEHBERGISCIIE KOI·il'íUNALE LAllDESBA!lK GIROZEl!TRALE, 

Stuttga.rt 
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EANKJJAUS !1AX FLESSA &: CO., 

, Schweinf'urt 

I.Al>DESllAHK SA.AR - GIROZEP.TRALE, 

LM!DESllAllK SCHLESI<IG-BOLSTEI!l' GIROZE!l'l'RALE, 

Kíel 

TB.n:KAUS & BüRKHARDT, 

Düsaeldorf' 

\/ES'l'FAL:S!lEA.liK AKTIENGESELLSCRAF1', 

lloch= 

:BBlF:E.•.US E:. loU?RÃUSER, 

'I 'ÍI.!r.! i q u e 

B.~llJ:llAUS GJ::ü!liiD~ :SETffi·'-Wli, 

F'::.-ank1=t/~Iain 

oei:embro de 1994 

-n:saTscB-siiDAI-iZRI!'..!.IiiscHE lllJil: Airl.!IEJ:GEs.cr,1sca;.:n, 

a~tbu=eo 

GEORG EAUCK L SOE;;, 

r::-2-kft:::-t/Hair. 

( cad.a lJa:ricC pçri;enceute _ao ~c=necr,dor à. o C::-édi to õ.oraTfüJ,te 

denc.II!inado 11 .Ea-~co do Cc!lsÓrcio") 

de outra. parte. 
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PREÂMBULO . b) Nuclebrás tenha apresentado, para satisfação do Fornece-

O Fornecedor do Crédito e a Kreditanstalt für Wiedetauf
ban, Fr.mkfurt/Main ('Kreditanstalt") frrmatllm a 23 de julho de 
1978 contratos de crédito, oem os quais cada um deles concedeu a 
Fumas um crédito de até DM1.850.000.()()(). _ ... 

Através do Decreto-Lei n' 1.810 de 23 de ouÍub,;, de 1980 
foi concedidQ o monop6lio para a construção de usinas m1cleares à 
Nuclebr.is, que foi autorizada pelo Decreto-Lei n° 85.290 a fundar 
a N'uclebrás Construtora de Centrais Nucleares S.A. - NUCON, 
Rio de Janeiro, (''NUCON'') para a construção de usinas nucleares. 
Em conseqüência disso, de comum acordo com Nucoo. Fumas e 
Nuclebrás solicitaram transferir diretamente para a Nuclebrás os 
contratos (''Contratos de Exportação''), que prevêem os forneci
mentos e serviços relaciçmados com a _CQ:OS~ção das duas usinas 
nucleares Angra n e m e que foram fumados entre a Kraftewerl:: 
Union AG, Mülheim, ("Exportador'') e Fumas com interveniência 
<f:a Nuclebrás respectivamente participação da Nuclebrás Engenha
na S.A. --NUCLEN, Rio de Janeiro, (''NUCLEN''). De comum 
acordo com Nucon, Fumas e Nuclebrás solicitaram ainda transfe
rir diretamente parn a Nuclebrás os conttatos de crédito anterior
mente mencionados. 

. Isto posto, fmnam o Fornecedor dO Crédito, de uma parte, e 
Fumas e Nuclebrás, de outra parte, o seguinte: 

ARTIGO 1 
Contrato de Transferência 

1.1. Com a entrada em vigor deste Contrato, Nuclebrás se 
tomará parte do contrato de crédito (''Contrato de Crédito"), fuma
do aos 23 de julho de 1976 entre o Fornecedor dó Crédito e Fur
nas, sobre um crédito ("Crédito") de até DM!.850.00!l:ooo,oo. de 
aconlo fumado aos 30 de novembro de 1976/15 de a~osto de 1980 
sobre o processo de pagamento e de todos os outros acordos cola
terais e assumirá, assim, todos os direitos e Õbri_gaç&s <Je Fumas, 
que resultem desses conlralos e acordos. 

1.2. No momento da entrada em vigor deste Contrato, Fur
nas estará dispensada de todos os direitos e obrigações, como TO· 
mador do Crédito, decorrentes do Contrato de Crédito e de todos 
os acordos colaterais com isso relacionados. FiCa, a.Ssiin, combina
do, que a partir desse momento o termo ''T omadQr dQ Crédito", 
sempre que for empregado" no Contrato de Crédito e nos aOOroos 
colaterais correlatas, designará exclusivamente a Nuclebrás, cujo 
endereço, conforme Artigo 19-5- do Contrato de Crédito. é: 

Empresas Nucleares Brasileiras S.A. 
Avenida Presidente Wilson, 231 - zo andar 
Centro 
20.030 Rio de Janeiro, RJ 
Número de Telex: 213-1085 nucl br 
212-3830 nucl br 

ARTIG02 

2.1. O Fornecedor do Crédito notificará. a Fumas ·e Nucle-
brás, através de càrta aérea registrada, , -- -

- o momento exalo em que este Contrato entrar em vigor. 
- a importância dos pagamentos efetuados ao exportador 

até esse momento, sendo que essas notificações, inde
pendentemente de erros evidentes. serão definitivas e obrigatórias 
para a Nuclebrás. 

2.2.0 Fornecedor do Crédito fará a notificação prevista no 
parágrafo 2.1. desde que e tão logo que: 

a) o Fornecedor do Crédito disponha do Aditamento n° 1, 
legalmente assinado, ao Contrato de Garantia fmnado entre-ele e a 
Repíblica Federativa do Brasil aos 23 de ,hllbo de 1976, na forma 
segundo Anexo 1; 

dor do Crédito, os documentos especifii.:.ados no Anexo 2; a docu
mentos em iclioma português deve ser anexada uma trachJção para 
o inglês ou alemão, autenticada por um tradutor público; 

c) o Fornecedor do Crédito disponha de um Aditamento le
gal ã Garantia de Crédito Financeiro, mencionada no art. 1° do 
Conlrato de Crédito, no qual seja aprovada a aceitação Por parte da 
Nuclebrás dos direitos e obrigações de Fumas resultantes do Con
trato de Crédito; 

d) o Fornecedor do Crédito disponha de uma declaração do 
exportador, por escrito, que lhe satisfaça, na qual o exportador re
conheça que a declaração de obrigação mencionada no Artigo 
2.0l.c) do Contrato de Crédito é válida, sem qualquer restrição, 
também relativamente à Nuclebrás como sucessora de Fumas· 

e) ao Fornecedor do Crédito tenha sido provado, pa~ sua 
satisfação. que a Nuclebrás se tomou parte dos Contratos de Ex
portação e assumiu todos os direitos e obrigações decorrente..'> des
ses Contratos, ,e o Fornecedor do Crédito disponha de uma cópia 
do(s) correspondente(s) Contrato(s) de Transferência; 

O o Fome<:edor do Crédito disponha de um certificado le
galmente assinado por representantes autorizados de Fumas e Nu
clebrás, que certífique ter sido fumado e entrado em vigor o assim 
chamado 'Tum Key Contract" entre Nucon e Fumas: 

K) Kreditanstalt tenha comunicado ao Fornecedor do Crédi
to terem sido satisfeitos todoS os pressupostos para a entrada em 
vigor do Con1!"3.to de Transferência flnnado entre Kicditanstalt e 
Fumas/NudebráS; 

h) o Fornecedor do Crédito disponha de amostras de assina
turas autenticadas das pessoas autorizadas a assinarem por Nucle
brás segundo Artigo 19.06 do ContratQ de Crédito; 

i), o Fornecedor do Crédito disponha de uma autorização 
por e sento de Fumas e Nucon de que o Fornecedor do Crédito esta 
autorizado, sem qualquer restrição, a exercer seus direitos segundo 
Artigo 11.05. do Contrato de Crédito; 

j) o Fornecedor do Crédito disponbã. de uma confirmação 
da Nucon, legalmente assinada. em idioma inglês e na forma se
gundo Anexo 3. 

23. O Fornecedor do Crédito poderá renunciar a este Con
trato se a notificação mencionada sob o parágrafo 2.1. não tiver 
sido feita dentto de 180 dias ap6s a {lssinatura do mesmo. 

2A. Adicionalmente aos preSsupostos mencionados no 
Contrato de Crédito, constitui uma outra condição para a Nucle~ 
brás fazer valer o crédito que os pressupostos mencionados no pa
rágrafo 2.2. acima-cóntinuenrsatisfeitos sem quaisquer restrições. 

ARTIG03 

3.1. Com exceção das contidas nos parágrafos 3.2. e 33., 
bem como no Artigo 5, permãnecerão plenamente eficazes e em 
vigor todas as demais disJX>sições do Contrato de Crédito. princi
palmente as confumações, assever.J.çõ~ e obrigações contidas no 
Artigo 17, que a Nudebrás pre:,la e assume expressam<!nte.· em_ 'seu 
próprio nome, pelo presente. 

3.2. A Cada vez que for empregado o termo "fração de custo 
local" no Contrato de Crédito e nos aç_ordos colaterais, deverá o 
mesmo se restringir, a partir do momento da entrada em Vigor des

. te O:>ntratp_. apenas a fornecimentos a serem feiios no Brasil; setvi
ços brasileiros ftcam, portanto. exc:lnídos. cxceto se a República 
Federal da Alemanha, representada pela Hennes K.reditversche
rungs-Aktiengesellschaft, der, dt'ntro do escopo da garantia para o 
crédito fmanceiro (Fmanzkredit- Bürgschaft) mencionado no Ar
tigo 1 O do Contrato de Crédito, o seu consentimento para o fman
ciamento dos serviços brasileiros. 

- 33.,0 Artigo 16.02. b) do Contrato de Ctéclito será modifi-
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cado no sentido de que, na sexta linha, após as palavras 'Tomador of lhe Oberlandesgericht (Court of Appeals) of Frankfurt/Maio, 
do Crédito ou", sejam introduzidas as palavras "Fumas ou Nucon Federal Rep.~blic of Gennany, officiã.lly appointed and duly ad. 
ou''~ e, no fmal da Ultima linha, seja incluído o seguinte texto: niitted, 00 HEREBY CERTIFY: - -
"sendo que este ~igo 16.02. b) no que concerne a obrigações THAT tbe signatures set and subscribed on the annexeddo
contratuais de Fumas ou .Nucon, se refere apenas a contratos rela· cument are lhe genu_ine signannes of tbe persons wbose names are 
cionados com o projeto". listed _below _ under the names of the respective instituliOO.s for 

3A. Todas as demais disposições do Contrato de Crédito se- which thEY signed such signatures having been so subscribed by 
rão correspondentemente aplicadas a este Contrato, princiPlhnente lhem thls day iii my presense. -
os Artigos 15 e 16. For 

ARTIG04 

Desde que a reivindicação e direitos decorrenteS dõ Coltiiã
to de Crédito tenham sido cedidos pelo Fornecedor do Crédito, o 
Fornecedor do Crédito concordará com o presente Contrato tam
bém em nome dos corr~pondentes beneficiários da ses~o. 

ARTIGOS 

Com a as~inatura deste Contrato, acorda o Fornecedor de 
Crédito com Fumas, na qualidade de awal Tomador de Crédito, e 
com Nuclebrás. na qualidade de novo Tomador do Crédito, após a 
entrada em vigor do presente Contrato, que ã quota do DG BANK 
- Deutsche Genossenscbafts - bank mencionada no Artigo l.Q2. 
do Contrato de Crédito, :relativamente a futuras reivindicações do 
crédito, seja modificada de "5%" para '7%", e a quota do BERLI
NER HANDELS-UND FRANKFUR1ER BANK seja modifica
da de 113,25%" para "J ,25%". 

ARTIG06 

6.1. Pela preparação, assinatura e execução do_ presente 
Contrato compromete-se a Nuclebrás a pagar ao Coordenador uma 
taxa de elaboração de DM400.()(X)Jl0 (por extenso: quatrocentos 
mil marcos alemães). Independente da entrada em vigor do presen
te contrato, vencerá essa importância dentro de 30 dias após a assi~ 
D.atura do mesmo ou imediatamente após a expedição da necessá~ 
ria autorização do Banco Central do Brasil, vigorando sempre a 
data que ocorrer mais tarde. 

6.2. Adicionalmente à taxa de elaboração conforme pará
grafo 6.L_e a iodos os impostos, tributos, emolumentos e demais 
cuslas segundo parágrafo 3.4., em conexão com o Artigo 15 do 
Contrato de Crédito, compromete-se a Nuclebrás a reembolsar o 
Coordenador de todas U<-despesas- (out of pocket expenses) até 
uma importância máxima de DMlOO.OOO,OO (por extenso:_ cem mil · 
marcos alemães). Independentemente da entrada em vigor do pre
sente Contrato, essas despesas serão pagáveis à primeini áigência 
do Coordenador. com indicação de sua modalidade e montante, oo 
imediatamente após a expedição necessária autoriZação do Banco 
Central do Brasil. vigorando sempre a data que ocorrer mais tarde. 

ARTIGO? 

Este Contr&o está Iã.vrado em reSpectivamezitC noVe exem
piares nos idiomas alemão e português. A cada texto em alemão _ 
está anexada uma tradução para o inglês. Em casos de dúvida, 
contudo, é determinante apenas o texto ~ alemão. 

Frankfurt!Main, aos 30 de julho de 1981. -Empresas Nu
cleares Brasileiras S.A. -Fumas Centrais Elétricas S.A. 

Pelo Fornecedor do Crédito: Dresdoer Bank Aktienge
sellscbaft- Bayeriscbe Hipotbeken- Und Wecesel- Bank Ak
tieogesellschaft- Bayerische Landesbank Girozentrale - Com
merzbank AktiengeseUschaft. 

Deutsche Bank Aktiengesellschaft - Westdeuscbe Lan
desbank Girozentralc 

I, ECKART WILCKE, lawyer, as officially appoinled De
puty of tbe Notary Public KLAUS H. ROQUEITE. in tbe district 

EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S .A. 
Dr. Carlos Thadeu c;le Freitas Gomes 
For 
FURNAS CEN1RAJS ELÉ1RJCAS S.A. 
Dr. Julius Wilberg 
For 
DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFf 
Mr. Peter Kramer 
Mrs. Juliane Singer 
For 
BA YERISCHE HIPOTiiEKEN- UND WEC!ISEL -
BANI< AKTIENGESELLSCHAFT 
Mr. Helmut Derle 
For 
BA YERISCHE LANDESBANK G!ROZEN1RALE 
Dr. Hans-Ludwing Bungert 
Mr.Ro!fWellmann 
For 
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFf 
Dr. K.laus Kuttner 
Mr- Peter Lõffier 
For 
DEUI'SCHE BAN& AKTIENGESELLSCHAFr 
Dr. Emst Taubner 
Mr. Ernst Denzel 
For 
WESIDEUTSCHE LANDESBANK GIROZEN1RALE 
Dr. Güntber Boebr 
Mr. Ihno Baunemann 
IN WITNESS WHEREOF I have hereunto set m~ band and 

afflxed my official seal at FraiucfurtiMain afofesaid tbiS 30th day 
of july 1981. (Eekart Wilcke), offlciãlly appointed deputy of tbe 
Notary Public Klaus H. Roquete. 

CX>NIRATO DE 1RANSFERÊNCIA 

Datado de 3D julho 1981 
entre o 
Kredtanslalt für Wiederaufbau (''Kreditanstalt"), Frankfurt 

amMain 
e a 
Empresas Nucleares Brasileiras S.A. ('"NUCLEBRAS"). 

Rio de JaneirdBrâsil 
assim como a 
Fumas Centrais Elétricas S.A. (''FURNAS'}. 
Rio de Janeiro'Brasil 

PREÂMBULO 

O Kieditanstalt assim como um consórcio de bancos com a 
Dresdner Bank Aktiengesellschaft como coordenador do gruJX) lí~ 
der (''Consórcio de Bancos'?. mediante contratos de 23 de julho de 
I 976, concederam à Fumas empréstimos de até DM 
1.850.000.000,00 cada. _ 

Por ordem do Presidente da República Federativa do Brasil. 
doravante a Nuclebrás terá a responsabilidade de executar a cons-
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·trUção das u'sirias nucleares Angra 2 e Angra 3. Por conseguinte, a 
r"llmas e a Nudebrás solidfiifam quiOSContrar.os de Exportação 
firmados com a Kraftewerk Union Ak.tiengesellschaft., Mülheim, 
\'Exportador''} e os Contrates de Empi'éstimo do Kreditanstalt e 
do Consórcio de Bancos relacionados com eles sejam transferidos 
da Fumas para a Nuclebrás. 

Por esse motiVo, o Kreditanstalt, a Nuclebrás e a Fumas ce
lebram o seguinte 

Artigo 1 
Contrato de Transferência 

Da TranSferência do Empréstimo 
1.1 Ao entrar em vigor o presente Contrato de Transferên

cia ·a Nuclebrás. a1>sumindo todos os di.reitos e-Obrigações, passará 
a ser Mutuária do Contrato de Empréstimo ('Çontrato de Emprés
timo"), fumado em· 23 de julho de 1976 entre o Kreditanstalt e a 
Fumas. no montante de até DM 1.850.000.000.00 e do Acordo de 
Desembolso ao Contrato de Empréstimo, datado de 19-11-
1976/24-10-1980. 

1.2 Ao entrar em vigor o presente Contr.a.to de Transferên
cia, a Fumas será dispensada de todos os seus direitos e obrigações 
de Jytutuária, resultantes do Contrato de Empréstimo. 

I 3 A partir da entrada em vigor do presente Contrato de 
Transferência o teimo "Mutuária" no Contrato de Empréstimo se 

· refere exclusivamente à Nuclebrás cujO endereço, para os efeitos 
do artigo 11.5 do Contrato de Empréstiino, e o se"guinte: 

Empresas Nucleares Brasileiras S.A:. -
Avenida Presidente Wilson. 231-2 
Andar Centro 
20.o:m Rio de Janeiro, RJ 
Telex-Nos:-213 1085 Iiucl br 
212383Qnudhr. 

ARTIGO 2 
Da Entrada em Vigor 

2.1. O Kreditanstalt comunicará à Nuclebrás e à Fumas, 
mediante carta aérea registrada, a data em que o preserite Contrato 
de Transferência tiver entrado em vigor, indicando também o esta
do de desembolso do empré,gimo naq\)ele momento. -

2.2 O Kreditanstalt emitirá a comunicação previstã nó artí
go 2.1 quando 

a) a Nuclebrás tiver comprovado ao Kreditansta1t, de forma 
que este considere satisfatória. que o presente Contrato de Transfe
rêQcia estabelece obrigações efícazes da Nuclebrás e que foram 
concedidas todas as autorizações da legislação sobre moeda es
trangeira para a conclusão e o rumprimento do presente Contrato 
de Transferência: · 

b) a República Federativa do Brasil ('~Garantidora") tiver 
comprovado ao. Kreditanstalt., de fom1a que este conSidere satisfa
tória. que a Garantidora aprovou o presente Contrato de Transfe
rência e que foi assiri.a.do um aditamento juridicamente válido a 
este respeito ·conforme o Anexo I ao presen.le Contrate de Transfs
rência; 

c) o Kreditanstalt tiver em mãos o aditamento juridicamente 
válido à garantia federal prevista no artígo- 5 do Contrato de Em
préstimo em relação com o presente Contrato de Transferêncii; -

d) o Kreditanstalt tiver em mãos, em forma .que considere 
satisfatória, as declarações a apresentar pelo Exportador em rela
ção com o presente Contrato de Transferência; 

e) tiver sido comprovado ao Kreditanstalt, de forma que 
este considere satisfatória, que a Nuclebrás assumiu todos os direi
tos e obrigações da Fumas resultantes dos Contratos de Exporta
ção ft.."lrlados cm 22 de julho de 1976 entre a Fumas e o Exporta-

dor e entre a Nuclen e o Exportador, respectivamente, e ti~r sido 
apresentado ao Kreditanstalt um exemplar do contrato de transfe. 
rência respectivo; 

f) tiver sido apresentado ao Kreditanstalt o contrato aSsina. 
do de forma juridicamente válido sobre a CO!llPra chave em mão 
das usinas nucleares Angra 2 e Angra 3 ("Tuln Key Conttact") que 
deverá ser firmado eiJ,tre a Nuclebrás Construtora ds:,..Centrais Elé
tticas S.A. ("NUCON''), Rio de Janeiro, e 'a Fumas; 

g) o Kredita.nstalt tiver recebido do Consórcio de Bancos a 
confin:iJ.ação de que estão cumpridas todas as condições prévias 
para a entrada em vigor também do contrato de transferência a fir
mar entre a Mutuária c o Consórcio de Bállcos; 

h) o Kreditanstalt tiver recebido os espécimes de assinaturas 
da Nuclebrás de confonnidade com o artigo 11.6 do Contrato de 
Empréstimo; -

i) o Kreditanstalt tiver re_cebido uma declaração da Fumas c 
da Nuclebrá~ em que 

- os direitos do Kreditãnstalt cOnfõinle o artigo 7~5 do Cón
trato de Empréstimo e 

- as obrigaç()es da Mutuária c,onfonne o artigo 11.2 Uíi 
Contrato de Empréstimo (exceção feita da transferência de pro
priedade prevista através do '1'um Key Contract'') 

sejam reconhec.idos expressamente também pela Fumas 
como virículatórios para ela. após a conClUsão do Projeto. 

ARTIG03 
Disposições 6nais 

3.1 O tenno "Parcela de Custos em Moeda Local" usado no 
Contrato de Empréstimo e em todos os acordos acessórios em rela. 
ção ao Contrato de Empréstimo limita-se, depois da entrada em vi. 
gordo presente Contrato de Transferência, exclusivamente a for
necimentos a serem efetuados no Brasil, enquanto serviços brasi
leiros já não serão contidos na Parcda de Custos em Moeda Local 
a menos que o Governo Federal declare a sua corúorm_i_clade c.om o 
fmanciamento de fornecimentos brasileiros dentro da garantia fe. 
deral prevista no Artigo 5 do Contrato de Empréstimo. 

3.2 Ao preSente Contrato de Transferência. no demais. apli. 
cam-se analogamente todas as disposições aplicáveis do Contrato 
de Empréstimo, em particular. os artigos 9 e 10. 

3..3 O presente Contrato de Trimslefência tem sido lavrado 
em seis originais, três dos quais em língua ;1-lemã e três em língua 
portuguesa. O Kreditanstalt, a NUCLEBRAS e a FURNAS rece
bem. cada um. dois originais, dos quais um em língua alemã c um 
em língua portuguesa. 

Frankfurt am :Main, 
em 30 j.Jlbo de 1981 - Kreditanstalt Für Wiederaufbau

Empresas Nucleares Brasileiras S.A.- Fumas Centrais Elétri
casS-A-

ADITAMENTO N" 1 
ao Contrato de Garantia 

datado de 23 de Julho de 1976 
entre o 
KREDITANSTALTFÜR WIEDERAUFBAU 
e a 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
referente ao Contrato de Empréstimo 
datado de 23-7-1976 
entre o Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, 
Frankfurt am Maio. 
e 
a FURNAS Centrais E\étricas S.A.~ 
Rio de Janeiro 
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(Usinas nucleares Angra 2 e Angra 3) 

AI;liTAMENTO N" 1 
ao Contrato de Garantia 

da<ado de 23 de Julbo de 1976 

entre o KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU, 
Frankfurt am Main, 
(a seguir designado por !Kreditanstalt") 
e a 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
representada pelo Miriistio da Fazenda 
(a seguir designada por "Garantidora'1 

PREÂMBULO 

O Kreditanstalt, mediante conttato datado de 23 de julho de 
1976 ("ContJ:ato de Empréstimo'~ comprometeu-se a conceder à 
FURNAS Centrais Elélricas S.A., Rio de Janeiro, C'FURNAS'1 
um empréstimo até .ito montante de 

DM1.850.000.000,00 

(por extenso: um bilhão e oitocentos e cinqüenta milhc3es de 
Deutsche Marl<) 

sob a condição de a Garantidora garantir as obrigaÇões da 
FURNAS resultantes do Contrato de Empréstimo. -

Mediante contrato datado de·-··-··········-···C''Contrato de 
Transfelincia") entre o Kreditanstalt, a FURNAS e a Empresas 
Nucleares Brasileiras S.A. (''NUa....EBRÁS") tem sido acordado 
que a NUCLEBRÁS assume todos os direitos C obrigações da Mu
tuária reSUltantes do Contrato de Empréstimo, Passando a ser a 
nova Mutuária do Contrato de Empréstimo. 

ARTIGO I 
Da anuência 

A Garantidora, de conformidade com a alínea 2, do artigo 4, 
do Contrato de Garantia de 23 de julho de 1976, aprova todas as 
disposições do Contrato de Transferência e compromete~se a dar 
todas as autorizações que se fizerem necessárias para a execUção 
do Contrato de Transferência. 

ARTIG02 
Ga~~tia de pagamento 

Pelo presente aditamento, a Garantidora confuma ao Kredi
tanstalt que o Conttato de Garantia datado de 23 de julho de 1976 
continua válido sem alteração, também tomando em consideração 
a transferência do empréstimo para a NUCLEBRÁS. -

De conformidade com o Contrato de Garantia datado de 23-
de julho de 1976, a Garantidora garante as obrigações de paga
mento da NUCLEBRÁS resultantes do Contrato de Empréstimo 
datado de 23 de julho de 1976. 

Celebrado em Frankfurt arn Main, em ... 
Em quatro originais, dois dos quais em língua alemã e dois 

em língua pOrtuguesa. -
Kreditanstalt Für Wiedcraufbau, República Federativa 

do Brasil. · 

ADITIVO N° 1,DE 27-1-83,AO CONlRATO DO KFW,ALTE
RANDO A TAXA DE JUROS DO MONTANTE PAR· 
CJAL II DO EMPRÉSTIMO: 

ADITAMENTO N" 1 
ao Contrato de Empréstimo dc23 dejullio de 1976junto com 

Contrato de Transferência de 30dejulbo de 1981 

entre o 
KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU C'Kreditans-

talt") 

e a 
EMPRESAS NUCLEARES BRASllEIRAS S.A.- NU-

CLEBRAS C'Mutuária'~ 
no montante de 
DM l.8SO.OOO,OOO,CC 
Empréstimo n° F 250 
(Usinas nucleares Angra 2 e Angra 3) 
I- Pelo presente Aditamento, o Kreditanstalt e a Mutuária 

acordam em que as seguintes disposições do ContralO de Emprés
timo de 23 de julho de 1976 passem a ter a seguinte redação: 

I. Artigo 3 

"3.2 As taXas-de juros para empréstimo se defi
nem da seguinte maneira: 

a) Montante Parcial I do Empréstimo: 
7,25% a .a. (sete e um quarto de um por cento ao 

ano) como taxa fiXa durante tcxio o·prazo do empréstimo; 
b) Montante Pará ai D do Emprêstfmo: 
Taxas de juros que serão t"u.cidas para cada mon

tante parcial da ocasião do desembolso desse montante e 
da seguinte maneira: 

- Custo do capital a pagar pelo KFW no mercado 
de capitais na República Federal da Alemanha, vigente 
no dia de desembolso, e que for aplicado no caso de pra
zos o maiS· semelhante possível ao prazo do montante de 
empréstimO a desembolsar ~m cada caso, mais uma mar
gem de 0,5% a.a. (meio por cento ao ano). 

- O praw do respectivo montante a desembolsar 
será determinado partindo do pressuposto de que o em
préstimo será desembolsado integralmente e que o início 
das amortizações, em cada caso, corresponderá às datas 
limite indicadas no Contrato de Empréstimo para o ven
cimento da primeira prestação de amortização dos mon
tantes de empréstimo utilizados para o fmanciamento de 
Angra 2 e de Angra 3, respectivamente. 

- As taxãs Cie juros determinadas nessa base serão 
sempre taxas ruas, vigentes durante todo o prazo do em
préstimo. Imediatamente após cada desemOOiso, essas 
taxas serão coiDI.lii.icadas à M..!tuária pelo KfW, por telex 
conÍmnando por·carta aérea,-passando a considerar-se, me
diante essa comunicação, como fiXadas em fonna válida. 

-Todos os desembolsos efetuados durante um se~ 
mestre civil passarão a constituir ui:na parcela de em
préstimo separado para Angra 2 e Angra 3 e as taxas de 
juros fixadas para cada desembolso nesse semestre serão 
consolidadas, em cada caso, numa única taxa para a par
cela de empréstimo para Angra 2 e Angra 3, respectiva
mente, que será a média ponderada des~ taXas toman
do em conta o prazo e o montante de desembolso - arre
dondada para 1/1000% mais baixo caso o dígílo-decimal 
suprimido for inferior a 5 ou arredondada para 1/1000% -
mais alto caso o dígito· decimal suprimido for igual ou 
superior a 5- e que, a partir do fim do. semestre civil em 
questão, sexvirã de base para o cálcu1o,..d~ juros até a 
amortização da parcela de empréstimo para Angra 2 e 
Angra 3, respectivamente. 

- Imediatamente depois de fmdo cada semestre 
civil, o KfW comunicará à Mutuária a parcela de em
préstimo constituída para esse semestre parn Angra 2 e 
Angra 3, respectivamente, e a taxa de juro média ponde
rada, calculada para essas parcelas, mediante uma con
firmação conforme o modelo incluído como Anexo 2. 
Mediante devolução de uma cópia assinada dessa comu-
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nicação, a Mublária confirmará ao KfW imediatamente 
que tomou conhecimento dessa comunicação." 

2. O artigo 3.8 do Contrato de Empréstimo é aditado pela 
seguinte disposição adicional: -

"As amortizações serãO iiiiputadas proporcional
mente aos Montantes Parciais I e n do Empréstimo de 
conformidade com os artigos 3.:L a) e 3.2. b). No que 
respeita ao Mootante Parcial ll do Empréstimo, a impu

. tação às düerentes parcelas de empréstimo se efet:uará 
sucessivamente na mesma ordem em que se constituíram 
·as pan::elas." 

3. Elabora-se um Anexo adicional ao Contrato de Emprésti
mo com o nú~ro 2 que se .encontra incluído como anexo ao pre-
senle AditameniD N" I ao Contmlo de Empréstimo. . 

n. Todas as demais disposições do Contrato de Empréstimo 
de 23 de }llho de 1976 e do ContmiD de Transferéncia de 30 de ju
lho de 1981 ficam inalteradas. 

m Devem ser apresentados igualmente para o presente 
Aditament6n° 1 os comprovantes previstos no artigo 10.1 do Con
trato de Empréstimo e a aprovação da Garantidora referente ao 
presente Aditamento n° 1. 

Em oito -originais: qUatro dos quais em língua alemã e qua
tro em língua portuguesa. 

Frankfurt am Maio, 27 de janeiro de )983.- Krcdltanstalt 
Für Wiederaufbau 

Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1983.- Empresas Nuclea-
res Brasileiras S.A.- NUCLEBRAS. - -. 

Pelo presente, a República Federativa do Brasil aprova o 
Aditamento n° I procedente de conformidade com o Contrato de 
Garantia de 23 de julho de 1976. 

Brasília, I O de fevereiro de 1983. - República Federativa do 
Brasil; 

furt/Maio 
(o "Coordenador'~ 
BA YERISCHE HYPOTIIEKEN - UNO WECHSEL

BANK AKTIENGESELLSCHAFT. 
Munique 
BA YERISCHE LANDESBA:-IK G!ROZENlRALE,•Mu

nique 
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAH. Dússel-

dorf 
DEUTSCHE BANK AKTll NGESELLSCHAFT, Fr..nk

furt/Maio 
WESTDEUTSCHE LANDE>BANK GIROZENlRALE, 

DüsseldOif 
(denominandQ-::;e _os Bancos supra mencionack)S e o Coor-

denador juntos "Grupo Dirigente''), · 
agindo em nome e por cont.l do Mutuante. conSistíndo, 

além do Grupo Dirjgenle, de: 
BANK FUR GEMEINWIRTSCHAíT AK11tNGE

SELLSCHAFT, Frankfurt/Maio 
DG BANK - DEUTSCHE GENESSENSCHAFISBANK, 

Frankfurt/Maio 
BERLINER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Berlim 
BA YERISCHE VEREINSBANK AKTIENGESELLS

CHAFT, Munique 
BERLINER HANDELES - UND FRANKFURTER -

BANK, Frankfurt/Maio 
DEUTSCHE GIROZENTRALE- DEUTSCHE KOMMU

NALBANK -,Frankfurt/Maio 
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE. 

Hannover 
BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE AKTIENGE

SEILSCHAFT, Berlim 
BERLINER COMMERZBANK AKTIENGESELLS-

CHAFT, Berlim 
DEUTSCHE BANK BERLIN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlim 
ADITIVO N" I, DO DRESDNER, DE 9-12-83 ADITlVO N" 2, 

DO KFW, DE 8-12-93, PRORROGANDO AS DATAS LI
MITES DO DESEMBOLSO E DO INÍCIO DAS AMOR
TIZAÇÕES. 

HAMBURGJSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE. 
-_Hamburgo 

ADITAMENTO N" I 
•. ao 

CONlRATO DE FINANCIAMENTO 
de 23 de julho de 1976. 
na redação alterada pelo 

CONlRATO DE TRANS~NCIA 
de 30 de julho de 1981 

ADITAMENTO N"I 

feito aQ Contrato de Fmanciamento de_23 de julho de 1976 
(o "Contrato de Financiamento''), na redação alterada pelo Contra
IO de Transferéncia de 30 de }llho de 1981 (o ''Contraio de Trans
ferência"). 

en1re 
Empresas Nucleares Brasileiras S.A.- NUCLEBRAS 

Brasília, Brasil 

de uma parte, 

(a "Mutuária'') 

e 
um Consórcio de bancos alemães 

(o ''M:utuante"), 
integrado por 

DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, Frank-

HESS!SCHE LANDESBANK GIROZENJ'RALE. Frank-
furt/Maio -

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRA
LE,Mainz 

B. METZLER SEEL. SOHN & CO .. Frankfurt/Maio 
VEREINS - UND WESTBANK AKTIENGESELLS· 

CHAFT, Hamburgo 
MERCK, FINCK& CO.,_Munique 
BADEN-WÜRTTEMBERGJSCHE BANK AKTIENGE

SEILSCHAFT. Estugarda (antigamenle Karlsmbe) 
BAD!SCHE KOMMUNALE LANDESBANK - GIRO-

ZENTRALE, Mannbeim -
DELBRÜCK * CO., Frankfurt/Maio 
SAL. OPPENIIEIM JR. & CIE., 
Colônia 
M.M WARBBRG- BRINCKMANN, WIRTZ & CO ..• 

Hamburg~ 
WURTTEMBERGISCHE KOMMUNALE LANDES· 

BANK GIROZENfRALE, Estugarda 
BANKHAUS MAX FLESSA & CO" Scbweinfurt 
LANDESBANK SAAR - GIROZEN1RALE, Saarorucken 
LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN G!ROZEN· 

TRALE, Keil 
TRINKAUS & BURKHARDT, Dússeldorf 
WESTFALENBANK AKTIENGESEI..LSCHAFI. Bo-
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BANKHAUS H. AUFHÃUSER, Munique 
BANKHAUS GEBRÜDER BETiiMANN, Frankfurt!Main 
DEliTSCH-SÜDAMERIKANISCHE BANK AKTlENGE-

SElLSCHAFf, Hambürgo --- ---
GEORG HAUCK & SOHN, Fr.mkfurt/Main 
(cada banco pertencente ao Mutuante doravante denomiDa

do "Banco do Consórcio'') 
de ootra parte. 

-I-
Com o frm de adequar o cronograma das partes A) e B) do 

Projeto, confonne definido no Contrato de Financiamento, ao an
damento das partes do Projeto, a Mutuá.ria -e-a Kraftwerlc Union 
Aktiengesell-scl:aft sediada em Mülbeim (o ''Exportado!'') fiXaram 
nos 'Minutes of the Project Review Meeting dated May 6th, 1983" 
as seguintes datas, corrigidas, para a conclusão das respectivas 
"frial operations": 

Parte A) do Projeto-IS de junho de 1989 
Parte B) do Projeto- 15 de dezembro de 1990 
Tanto a Mutuária como o Exportador pediram ao Mutuante 

que harmonize as datas limire do desembolso e as datas limite do 
início -das amortizações do crédito de modo análogo. 

Sempre que for empregado o termo de "Contrato de Fínan
ciamento" no texto que se segue, designará tan(á O Contrato de Fi
nanciamento como o Contrato de Transferência, desde que o con
texto o permitir. 

Com estas premissas, fica combinado entre o Mutuante e a 
Mumária que o Contrato de Financiamento, na redação ahen.da 
pelo Contrato de Transferência, seja modificado nos seguintes termos: -

-II-

1) O artigo 3.03~ -_ê totalmente suprimido e substituído por 
um novo artigo 3.03. assim concebido: 

''3.03. O Mutuante. terá direito a recusar pedidos de desem
bolso que forem por ele recebidos após as datas seguintes: 

Parte A) do Projeto 
Parte B) do Projeto 

Datas limite 
· 31 de janeiio c!OI990 

31 de jullio de 1991" 

2) O artigO 4.04. é totalmente suprimido e substituído por 
um novo artigo 4.04. assim concebido: 

"4.04. Ocorrendo o disposto no artigo 4.01., os 
Bancos Coinerdais aplicarão (por intennédio dos Ban
cos HiJX>tecários aos quais direitos dos Bancos Comer
ctais forem cedidos) as taxas de juros de acordo com o 
artigo 4.05., sobre 50% dos fundos a serem ou que te. 
nham sido provisionados por eles, respectivamente. 

Desde qu~ o refmanciat:Dento não seja possível no 
mercado alemão de capitais, conforme artigo 4.05., os 
Banbos Comerciais coloca:r;ão à disposição da Muruária
a respectiva parcela que não possa ser refinanciada, de 
acordo com a taxa de juros estipulada no artigo 4.02. Os 
Bancos Comerciais se :reseiVam o direito de fmanciar 
eles próprios a mencionada parcela no mercado alemão 
de capitais, tão logo este mercado novamente ofereça 
possibilidade de refmanciamento, e de aplicar a taxa de 
juros estipulada no artigo 4.05. Em tal caso, os Bancos 
Comerciais deverão informar à Mutuária qrie o mercado 
de capitais em suas opiniões oferece novamente condi
ções de refmanciamento, fazendo-o com antecedência 
que permita à Muruária se m2-ifestar a respeito. 

Constitui condição prévia- para a aplicação da taxa 
de juros, de acordo com o artigo 4.05., sobre 50% dos 
fundos provisionados ou a serem provisionados, respec
tivamezite, que a RepUblica Federal da Alemanha, repre
sentada pelo HERMES Kreditversicherungs-AG, conce
da aos Bancos HfpOtecirios, na medida necessária, a ga
rantia requerida pela lei." 

3) O artigo 4.06. é-totalmen-te suprimido e substituído por 
um novo artigo 4.06.,- ãssim concebido: 

"4.06: Se, na data prevista para a amortização, 
vencer uma prestação de acordo com o plano de amorti
zação original, mas não de acordo com o· novo plano, os 
Bancos Oficiais e os Bancos Hipotecários se reservam o 
direito. de fixar nessa data uma nova taxa de juros fixa de 
acordo com o estipulado no artigo 4.05. 

O perlodo de validade desta nova taxa de juros 
nxa dependerá das possibilidades de refmanciamento 
dos Bancos Oflciais e Hipotecários no mercado alemão 
de capilais, conforme previsto no artigo 4.05., alínea c)." 

4) O artigo 8.02 é suprimido na sua totalidade e substituído 
por um novo artigo 8.02., assim concibido: 

"8.02. ·O FinaDciamento deve ser amortizado 
como se segue: 

- Parte A) do Projeto 
--- em 24 prestações semestrais iguãis e sucessivas, 

com início seis meses após o fmal da 'Trial Opemtion", 
todavia, o mais tardar em 28 de fevereiro de 1990, 

Parte B) do Projeto 
em 24 prestações semestrais iguais e sucessivas, 

com início seis meses após o final da "Trial Opeiati.Qn", 
todavia, o mais tardar em 31 de agosto de J 991. 

A amortização de quantias a serem desembolsa
das após a data de vencimento da primeira prestação, de
verá ser feita pro_porcionaimeD.te e adicionalmente às 
prestações não vencidas na data de tal/tais desem.bol
so(s)." 

5) O artig"o 17 fiCa toiã.lmente suprjmi.do e substituído por 
um '10VO artigo 17 assim conc®iOO: 

"ARTIGO "17 
Confirmações, asseverações e obrigações 

17~01. -A-Mlüii.úla coilftima e assegura que 
a) a MuOJária é uma empresa devidamente orga

nizada de acordo com as leis brasileiras, que opera legal~ 
mente e se encontra em OOas condições de organização; 

b) a Mutuária tem pleno poder e capacidade juri~ 
dica para assinare rumpriro Contrato de Fmanciamenlo; 

c) a execução, entrega e cumprimentá dO Contra
to de Financiamento não violam qualquer dispositivo -da 
Constituição, leis, regulamentos, prescrições e delibera
çÇes da Re{XJblica FederatÍYa do Brasil, tendo sido devi
damente e validamente autorizados e nem víolam. quais
quer provisões da Constituição do Estado do Rio de Ja
neiro ou de qualquer outro Estado competente e todas as 
suas autorizações, licenças, aprovações, outorga de po
deres, e regi.slros ou declarações de qualquer órgão pú
blico dentro da República Federativa do Brasil, do Esta~ 
do do Rio de Janeiro ou de qualquer outro Estado- brasi
leiro competente, relacionados com a execução válida, 
entrega., cumprimento ou eficácia-do Contrato de Finan
ciamento, os quais forcim obtidos e estão em plena força 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Quarta-feira 14 8931 

e efeito; 
d) cada providência necessária de acordo com os 

EstatutOS-da Muttlária ou de acordo com qualquer acor
do ou documento que .obrigue a Muru.ária a ter autoriza
da a execução, entrega e cumpriinento do Contrato de 
Financiamento foi devidamente tomada e a execução, 
entrega e cumprimento do Contrato de Financiamento 
foram devidamente autorizadas e não conflitarão nem 

· infringirão os Estatutos da Mutuária ou qualquer acordo 
a que ela esteja obrigada.; 

e) a Mutuária não .está em mOra -em relação a 
qualquer acordo ou documento que lhe constitua obriga
ção de pagamento presente ou futtlro, nem como deve
dora. nem oomo garantidora. 

17 .02. A MÜtuária Se compromete a solicitar ao 
Banco Central do Brasil, 

(i) imediatamente ap6s a conclusão do COntrato 
·de Financiamento, a emissão do Certificado de Autori
zação referente ao F1Ilãllcúunento, 

(ii) imediatamente após o recebimento do esque
ma de amortização deímitivo para cada parte do projeto, 
que o Mublante transmitirá de conformidade com o esti
pulado no art. 8.03., a emissão dos ''Esquemas de Paga
mento e Registro" relativos ao Financiamento, e 

(iü) imediatamente dep:>is de ocorrido um evento 
que exija -da Mutuária o pagaMento de importâncias não 
cobertas pelo Certificado d_e Autorização ou pelos •-&~ 
quemas de Pagamento e Registronsupra indicados, a au
torização indispensável a ser coo.cedida pot aqUela auto
ridade, todo_s os documkentos acima deverão ser expedi
dos em termos que penn.itam irrevogavelmente o paga
mento ao Coordenador, em marcos alemães de quais
quer e todas as quantias que serão pagáveis pela Mutuá
ria ao Muruante, de acordo com o Ccn~o .de Financia
mento, ou pela Garantidora. de acordo com os termos do 
Contrato de Garantia. respectivamente. A Mutuária dará 
ciência ao Mutuante, prontamente, sobre a emissão das 
autorizações, entregando-lhe cópias auteiltiCãdas dos do
cumentos emitidos pelo Banco Central do Brasil com
probatórios das mesnnrs." 

-lll-

Todas as demais cláusulas do Contrato de Financiamento 
permanecerão, inalteradas, em vigor, aplicando-se, principalmente, 
o art. 15, o a:rt.. 17 na redação alterada pelo presente Aditamento no 
1. e o art. 18 do Contrato de Financiamento também a este Adita
mento n° 1. 

-IV-
Desde que as reivindicações e direitos decorrentes do Con

trato de Financiamento J,eilham sido cedidos pelo Mutuante, o Mu
tuante concorda.Iá com o presente Aditamento n° 1 também em 
nome dos correspondentes beneficiãiiOS-da cesSão. 

-V-
1 Pela preparação, assinatura e execução do presente Adita~ 

menta n° 1 a M:uruária se compromete a pagar ao Mutuante uma 
taxa de elaboração e prorrogação de DM 3.500.000,- (por exten
so: três milhões e quinhentos mil marcos alemães). lnde· 
pendentemente da entrada em vigor do presente aditamento, esta 
importância vencerá nas datas a seguir indicadas: ·-

DM 700.000,- o maistll!daroo dia 31 de março de 1984 
DM 700.000, - o mais tll!dar ao dia 31 de março de 1985 

DM 700.000,- o mais tardar no dia 31 de março de 1986 
DM 700.000,- o mais tardar ao dia 31 de março de 1987 
DM 700.000,- o mais tardar no dia31 de março de 1988 
2 Adicionalmente à taxa de elaboração e prorrogação indi

cada no inciso I) do capítulo V .. A Mutuária se compromete a 
reembolsar o Coordenador de todas as despesas (oot-of-pocket-ex~ 
penses) até umá importância máxima de DM 150.000, - (por ex· 

-tenso: cento e cinqüenta mil marcos alemães). Independentemente 
da entrada em vigor do presente Aditamento n° 1, estas despesas 
são pagáveis à primeira solicitação- do Coordenador, com indica
ção da natureza e do respectivo valor. 

-VI-

1) O presente Aditamento no 1, s6 entrará em vigOr depois 
de o Mutuante ter recebido, a sua inteira satisfação e livre de 
quaisquer despesas para ele, a seguinte documentação: 

a) Declaração feita de acordei com o Anexo A a este Adita· 
menta n° 1 ao Contrato de Financiamento, com a qual a República 
Federativa do Brasil, na sua qualidade de Gar_anfidora, aprova este 
Aditamento n° 1 de conformidade com o preceituado no art. IV,§ 
2°, do Contrato de Garantiã OOncluiâo entre ela e o Mutuante no 
dia 23 de julho de 1976, na redação alterada pelo Aditamento D0 1 
de30dejulljode 1981; . . . 

b) Ex trato da ata da sessão da Diietoria Executiva da Mu
tuária autenticado por seu- Secretário contendo a resoluÇão que 
aprova os termos do Contrato de Financiamento na redação altera
da pelo presente Aditamento n° 1 oo certidão lavrada pelo Secretá~ 
rio da Diretoria Executiva da Mutuária atestando a aprovação 
dada, acompanhada da tradução inglesa ou alemã; 

c) Cópia autenticada do Parecer da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional pelo qual o Ministério da Fazenda da República 
Federativa do Brasil autoriza a aprovação dada pela G,anintidora 
aos termos do Contrato de Financiamento alterado pelo presente 
Aditamento n° 1, acompanhada da tradução inglesa ou alemã; 

d) Cópia autenticada do aditamento ao Certificado de Auto
rização, expedido pelo Banco Central do Brasil, do qual resulta 
que foram aprovados os termos do CPn~Xato de firianciamento na 
sua redação alterada peJo presente Aditamento n° I, acompanhada 
da tradução inglesa ou alemã; . . 

e) Parecer legal aceitável para ao Müiuante a ser dado pelo 
e_scrit6rio de advogados Pinheiio Guimarães - Advogados com 
domicílio no Rio de Janeiro referente ao Contrato de Financiamen
to na redação alterada pelo presente Aditamento n° 1 e à aprovação 
da Garn.ntidora a que se refere alínea a) deste inciso. 

2 Constitui, ainda, condição prévia para a entrada em vigor 
do presente Aditamento n° 1 que a Garn.ntia de Financiamento 
(''Fmanzkredit-Bürgscbaft'? da República Federal da Alemanha, 
conforme art. 10.01, dó Contrato de Financiamento, tanibém 
abranja o presente Aditamento n° 1 ao Contrato de Financiamento . 

. 3 Uma vez cumpridas as condições indicadas no inciso I) e 
2) do presente capítulo, o Coordenador notificará a Mutuária por 
carta aérea registrada a data exata em que este Aditamento n° 1 en
trou em vigor. 

4 O Mltuailte poderá desistir deste Aditamento n° 1 se a no
tificação a que se refere o inciso 3) deste capitulo Vl. N"ao tiver 
sido feita até o dia 20 de dezembro de I983. 

Este Aditamento n" 1 é feito em oito vias em idioma ale· 
mão, bem como em idioma português. Uma tradução em idioma 
inglês é anexada a cada uma das vias em idioma alemão. Em caso 
de dúvida, entretanto, prevalecerá a versão alemã. 

Frankfurt/Main, em 9 de dewmbro de 1983 
Pela Mutuária: Empresas Nucleares Brasileiras S.A. - NU-

CLEBRÁS . 
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Pelo Mutuante: Dresdner Bank Aktiengesellschaft 

Nr._22S DER URKUNDENROLLE FÜR 1983 

Vorstehende,-heute vor mir vollzogenen Unterschriften. 
gefertigt du:rch die mir von Person bekannten Herren: 
]. Wenceslau D' A vila Fernandes. Magalháes, 
Avenue President Wilson, 231~10 
22030- Rio de Janeiro...;. Br.LSilien 
2. Dr.-lng. Mihail Lexmontov, 
Huyssenallee I 05, 
4300Essen L 

3.'Amo von Botbmer, 
Jürgen-Ponto-Platz I, 
6000 Frankfuri am Main 
4. Dr. Amo Horn, 
Jürgen-Ponto-Piatz I, 
6000 Frankfurt am Main 
werden hiermit beglaubigt. 
Frankfurt am Main. den 9. Dezember 1983.- (Dr. Richard 

H. Sterzinger), Rechtsanwalt ais amtlich bestellter Vertreter des 
Notars Dr. Ge_org Hob.ner. 

CONSULADO DO Bnf,slt.: 

ANEXO A AO ADITAMENTO N" I FEITO 
AO CONTRA TO DE FINANCIAMENTO 

Aprovação 

Em 9 de dezembro de 1983 foi assinado o Aditamento D0 1 
ao ContraiO de Financiamento de 23 de julho de 1976, alterado 
pelo Contrato de Transferência concluido cm 30 de julho de 1981. _ 

De conformidade com o pieceituado no artigo IV, parágrafo 
2, do Contrato de Garantia concluldo em 23 de julho de 1976 entre 
a repó.blica Federativa do Brasil e o Mutuante e alterado pelo Adi
tamento n° 1 de 30 de julho de 1981, aprovamos pela presenle este 
Aditamento D0 I ao COntrato de Fm.anciamento ôe 23 de julho de 
1976, na redação alterada pelo Contrato de Transferência de ~O de 
julho de 1981. 

Brasília, 20 de dezembro de 1983. 

República Federativa do Brasil.

ADITAMENTO N"2 
ao Contrato de Empréstimo de 23 de Julho de 1976, na ver

sãõ modificada pelo Contrato de Transferência de 30 de Julho de 
1981 e pelo Aditamento N" I de 7 de Fevereiro de 1983 

entre o 
KREDITANSTALTFÜR WIEDERAUFBAU 
(''KfW'~ 
e a 
EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A. ~ NU-

CLEBRAS 
C'Mulllária'~ 
no montante de DM 1.850.000.000,-
Empréstimo N" F 250 
(Usinas nucleares Angra 2 e Angra 3) 

PREÂMBULO 
- - Para a constiuçio- de duas usinas -nucleares "Angra 2" e 
"Angra 3" foram assinados em 22 de Julho de 1976 contratos de 
exportação sobre fornecimentos e serviços entre a Kraftwerk 
Union AktiengeseUschaft. Mülheim (KWU( e a sua conttatante 
brasileira (originalmente FURNAS, alllalmente NUCLEBRAS). 
De conformtdade com o Protocolo do 'Review Meeting" de 6 de 

· Maio de 1983 (tg 82/albm/0590-83), a data de aptidão de a usina 
nuclear Angra 2 entrnr em serviço foi adiada para Junho de 1989 
a data de aptidão de a usina nuclear Angra 3 entrar em serviço foi 
adiada para De~bro de 1990 nos contratos de exportação. 

Por este motivo, o Contrato de Empréstimo concluído; ém 
23 de Julho de 1976 entre o KfW e a Mltuária paxa financiar o D.e
g6cio de exportação acima mencionado e modificado peio Contra

- to de Transferência de 30 de Julho de 1981 e pelo Aditamento N" 
I de 7 de Fevereiro de 1983, é ·modificado pelo seguinte Adita-
mento N<'2. 

_- I. O termo ''Contrato de Empréstiplo" compreende, a seguir, 
o Contrato de Empréstimo original de23 de Julho de 1976 na ver
são rilodificada pelo Contrato de Trinsferência de 30 de Julho de- --
1981 e pelo Aditamento N" l de 7 de Fevereiro de 1983. 

- -- Pelo presente Aditamento, o K1W e a Mutuária acordam em 
que as seçnintes disposições do Contrato de Empréstimo passam a 
ter a segumte redação: - -

!.Artigo 23 
"O KfW tem o direitO de recusar solicitações de desembolso 

por conta de empréstimo que derem entrada após as datas indica-
• das a seguir. 

Angra2 
Angra 3 

2. Artigo 3.2 

Data limite 
31-1-90 
31-7-91." 

"~s taxas de j.lros para o empréstimo se defmem da seguin-
te maneu:a: 

a) Montante Pardal I do Empréstimo 
- para Angra 2 
7,25% a .a. (sete e um quarto de um por cento ao ano) como 

taxa flxa pam o pr-aZO que se estende até 31 de Dezembro de 1983 
inclusive. e 9,1% a.a. (nove e um décimo de um por cento ao ano) 
como taxa riXa a partir do 1, de Janeiro de 1984 

- para Angra 3 
7,25% a.a. (sete e um quarto de um por cento ao ano) como 

taxa fiXa para o prazo que se estende até 30 de Junho de 1985 in
clusive, e 9,25% a.a. (nove e um quarto de um por cento ao ano) 
como taxa flxa a partir do 1 o de Julho de 1985. 
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b) Montante Pardal D do Empréstimo tuária solicitará. imediatamente depois de ter..re.c:ebido os planos de 
Taxas de juros que serão fiXadas para cada montante parcial amortização, ao Banco Centr<ll do Brasil os 1'Esquemas de. Paga-

na ocasião do desembolso desse montante e da seguinte maneira: menta e Registro" e enviari. ao KiW uma cópia autentic-.ada destes 
-Custo do capilal a pagar pelo KfW no mercado de capitais "Esquemas de Pagamento e Registro" logo que o Banco Central 

na República Federal da Alemanh,, vigente no dia de desembolso, do Brasil os tiver lavrado. A maneira de comprovar o fim da :_'Trial 
e que for aplicado no caso de prn.zos o-mais semelhaDte possível Operation" de Angra 2 oo áe "Angra 3 será determinada no acordo 
ao prazo do montante de empréstimo a desembolsar em cada caso, especial mencionado na segunda frase do artigo 2.1. 
mais uma margem de 0,5% a.a. (meio IX>I' cento ao ano). _ Caso ocorra uma circunstância suscetível de atrasar o fim 

-O praZo de respectivo montante a desembolsar será deter- da ''Trial Operation" de Angra 2 ou de Angra 3 e a .Mutuária com
minado partindo do pressuposto de que o empréstimo será desem- provar que essa circunstância é imputável ao Exportador, o KfW 
bolsado integralmente e que o início das amortizações., em cada exalllillará a possibilidade de um adiamento correspondente dos 
caso, corresponderá. ll.s datas limite indicadas no Contrato de Em- planos de amortização. 
préstimo para o vencimento da primeira prestação de amortização As amortizações serão imputadas proporcionalmente aos 
dos mootantes. de eriiprés.timo utilizado~ para o fmanciamento de Montantes Parciais I e II do empréstimo de conformidade com os 
Angra 2 e de Angra 3, respectivan:iente. artigos 3.2 a) e 3.2 b) em combinação com o artigo 1.2. No que diz 

- As taxas de juros determinadas nessa base serão sempre respeito ao Mon~e Parcial II do empréstimo, a imputação às di-
, taxas fixas, vigenies durante todo o prazo do empréstimo. Imedia- ferenles parcelas semestrais se efetuará_ Sucessivamente na mesma 

tamente após cada desembolso, essas taxas serão comunicadas à ordem em que se constituíram as parcelas. 
Mutuária pelo KfW, por telex conflittlando por carta aérea, pas- n. Todas as demais disposições do ContralO de Empréstimo 
saneio a considerar-se. mediante essa com.unicação, como fiXadas de 23 de Julho de 1976 na versão do Contrato de Transferência de 
em fonna válida. · · · · · · 30 de Julho de 1981 assim como do Aditame~to N" I dé 7 de Fe·. 

-:- Todos os desembolsos efetuados durante uin semestre ci- vereiro de 1983 fir;a.In inalteradas. 
vil passarão a constituii uma pan:ela SeiDeSfiã.T separada parn. An- DL I)evem ser apresentados igualmente para o presente 
gra 2 e Angra 3 e as taxas de juro fiXDdas para cada desembolso Aditamento ~ 2 os comprovantes previstos no artigo 10.1 do 
nesse semestre serão consolidadas, em cada caso. numa: úníca taxa Contrato de Empréstimo e a aprovação da Garantidora referente ao 
para a parcela para Angra 2 e Angra 3, respectivaínente. que será a presente Aditamento No- 2. 

· média ponderada dessas taxas tomando em conta o prazo e o mon- A Mutuáiia pagará ao Kf\V dentro de 60 dias após a assirui--
taote de desembolso- arredondada para 1/1000% mais baixo caso tura deste Aditamento N° 2 uma taxa global de administração de 
o dígito decimal suprimldo for inferior_ a 5 ou arredondada para DM 300.0<X>,- (Deutscbe Mark trezentos mil). 
1/1000% mais alto caso o digito decimal suprünidd for igual ou Caso não tiverem Sido recebidos todos os comprovantes oe
superior a 5- e que. a partir do'fu:h do semestre Civil em questão. cessários de_ confoi!Didade com o artígo 10.1 do Contrato de Em
sexvifá de base para o cálculo de juros até a amortização da parcela. préstimo para a entrada em Vi,&or do aditameni0-N6 2 até 20 de De
de empréstimo para Angra 2 e Angra 3, reSpectivamente. zembro de 1983, o mais tardar. o KfW poderá desistir do presente 

- Imediatamente depois ~ fmdo Càda semestre ciVil, o Aditamento N<> 2. 
:KfW comunicará. à Mutuária a parcela semestral constituída para Em oito originais, qualro dos quais em língua alemã e qua-
esse semestre-para Angra 2 e Angra 3, respectivamente, e a taxa de troem língua portuguesa. 
juro média ponderada, calculada para eSsas parcelas, mediante Frankfurt am Main. em 8 de Dezembro de 1983.- KREDI
uma confumação conforme o modelo inc!uíilo como Anexo 2. TANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU. EMPRESAS NUCLEA· 
Mediante devolução de uma céPia assinada dessa oomunicação. a RES BRASILEIRAS S.A. - NUCLEBRAS 
Mutuá.ria confmi:taiâ ao KfW imediatamente que tomou conheci- Pelo presente, a RepúbliCa Fedetàtíva do BraSil aprova o 
mente dessa comunicação." Aditamento N° 2 precedente de conformidade com o Contrato de 

3. Artigo 3.8 ~ Garantia de 23 de Julho de 1976. 
''O total de todos os moncantes do empréstimo que forem- em 

util~ para o fmanciamento de Angra 2 de Angra 3 constituirã REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
em cada caso uma parcela do empréstimo a qual deverá ser amortí· CON1RATOS DE TRANSFERÊNCIA DO DRESDNER. DE J•. 
zada como se segue: 2~90 E DO KFW. DE 31·1·90. 1RANSFER!NDO OS FI· 

Angra 2 NANCIAMENTOS DA NUCLEBRÁS PARA A UNIÃO. 
em 24 prestações sem.esttais iguaís e sucessivas, vencendo

se a pt.imeira 6 meses após o fl.m da 'Trial Operation", o mais tar- ALZffiA SOARES DA ROCHA 

dary porém em 28 de Fevereiro de 1990; Eu. abaixo assinada, Tradtitora Pública e Intétprete Comer-
Angra 3 ~ia! do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Laneiro. Brasil, certifico 
em 24 prestações semestrais igilals e siícessivas; vencendo- · 'que me foi apresentado um documento em Inglês para que o tradu

se a primeira 6 meses após o flm da 10frial Operation", o mais lar- zisse para o PorttJguês, o que cumpri como segue: 
dar. porém, em 31 de ..,gosto de 1991. entendendo~se. no entanto, TRADUÇÃO N" 

2976190 que a amortização de quaisquer mootantes desembolsados após a 
data de vencimento da primeira prestação de amortização de cada 
parcela do eiiJp'listimo efetuar-se-á pro rata daquelas prestações de 
a!!K!!.1i...z..ação que, de acordo oom_ o.s_p!a.Il® antes ~encionados, 
ainda não se tiverem vencido mas datas de tais desembolsos. 

O KfV{ comunicará os respectivos planos de amorti7..ação 
defmiúvos à Mutuária mediante carta aérea registrada logo _que es
tes tiverem sido estabelecidos. Desta maneira, os planos de amorti· 
zação tomar-se-ão parte integrante do presente Contrato. A Mu-

CON1RATO DE TRANSFERÊNCIA 
referente ao 

Contratode Empréstimo <falado de 
23 de julho de 1981 

em sua versão modificada pelo 
Contrato de Assunção 

C'T ake-over Agreement") 
datado de 30 de julho de 1981 
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e conforme alterado pelo VEREINS - UNO WESTBANL AKllENGESElLS-
Adendo D0 I datado de 9 de dezembro de 1983 CHAFT. Hamburg9 MERCK, FlNCK & CO, Munique 

USINAS NUCLEARES ANGRA II e ANGRA ill BADEN-WURTENBERGISCHE BANK AKTIENGE-

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA SEILSCHAFT, SIUttgart 
DELBRÜCK & CO., Frankfurt (Meno) 
SAL. OPPENHEIM JR. & CIE., Colônia 

datado de 1° de fevereiro de 1990 
celebrn.do entre 

INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. (''INB'? 
anteriormente 

EMPRESAS NUCLEARES BRASILEIRAS S.A: 
(''NUCI EBRAS'? 

e ainda 
REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL ('REPÚBLI-

CA'? , 
de um lado,· 

e 
um Grupo de Bancos Alemães (''Financiador'') 

constituído por 
DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, 

Frankfurt (Menof('Representante") 
BA YFRISCHE HYPOTHEKEN- UNO WECHSEL-BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT, Munique 
BA YFRISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Munique 
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Oüesseldoif 

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT, 
Frankfurt (meno) 

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, 

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, 
Oüsseldoif 

(os bancos acima mencioruidos e o Representante sendo, em 
conjunto, denominados 11Grupo Administrativo'') 

agindo em nome e por conta do Financiador, constituído, 
além do Grupo-Administrativo, poc DG BANK DEUTSCHE GE
NOSSENSCHAFTS1!ANK, Frankfurt (Me no) 

BANK FÜR GEME!NWIRTSCHAFT AKTIENGE
SELLSCHAFT, Frankfurt (Meno) 

BERUNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT, llerlim 
BA YFRISCHE VEREINSBANK AKTIENGEILS-

CHAFT. Munique .... . ~-
DEUTSCHE GIROZENTRALE- DEUTSCHE KOMMU

NAL BANK, Frankfurt (Meno) 
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE. 

Hanover 
BERLINER COMMERZBANK AKTIENGESELLS-

CHAFT, Berlim 
DEUTSCHE BANK BERLIN AKTIENGESEILSCHAFT, 

Berlim 
DRESDNER BANK BERLIN AKTIENGESELLSCHAFT, 

Berlim (anteriormente Bank für Handel und Industrie Aktienge
sellschaft) 

HAMI!URGISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, 
Hamburgo' ' 

HESSISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE, Frank
furt (Meno) 

LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ GIROZENTRA
LE,Mainz-

SÜDWESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA
LE, Mannbeim (f!Illlll resultante da fusão de Badische Kommtmale 

Kommunale Landesbank Girozentrale e Württenbergische 
Kommunale Landesbank Girozentrale) 

BERLINER HANDELS - UNO FRANKFURTER BANK, 
Frankfurt (Meno) 

B. ME1ZLER SEEL. SOHN & CO., Frankfurt (Meno) 

MM WARBURG- BRINCKMANN, WIR1Z & CO, 
Hamburgo- BANKHAUS MAX FLESSA & CO., Schweinfurt 

LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE, Saarlmlcken 
LANDESBANK SCHLESWING-HOLSTEIN GIROZEN

TRALE, ·Kiel- TRINKA US & BURKHARDT, Oüsseldotf 
WESTFALENBANK AKTIENGESELLSCHAFT, Bocum 

_ BANKHAUSH. AUFHÃUSER, Munique 
BANKHAUS GEBRÜDER BETHMANN, Frankfurt 

(Meno) 
DEUTSCHE-SÜDAMERIKANISCHER BANK AKTIEN

GESELLSCHAFT, Hamburgo 
·GEORG HAUCK & SOHN, Frankfurt (Meno) 
(cada um dos bancos pertencentes ao grupo Financiador 

sendo doravante referido no presente como "Banco Associado'') 
de outro lado. 

. referente ao Contrato de Empréstimo datado de 23 de julho 
de 1976 em sua versão modificada pelo Contrato de Assunção 
(''Take-over Agre.ement''), datado de 30 de julho de 1981 e altem
do pelo Adendo N° I, datado de 9 de dezembro de 1983, no mon
tante de DM 1,850",000,000. - - -

PREÂMBULO 

O Financiador concedeu a FURNAS Centrais Elétricas S.A. 
("FURNAS''), com base no contrato de empréstimo datado de 23 
de julho de 1976 (''Contrato de Empréstin:iõ''), um empréstimo em 
montante máximo de até DM 1,850,000,000. - (''Empréstimo"). 
Kreditanstalt für Wideraufbau, Frankfurt (Meno) (''Kreditanstai'? 
concedeu empréstimo em igual montante. 

A 23 de ouwbro de 1980. mediante o Decreto~Lei D0 1.810, 
à Nuclebras, denominação anterior de INB,- foi concedido o mo
nopólio da construção de usinas nucleares e em resultado desse ato- -
goverriamental- os COntraioS de Exportação (conforme definidos 
no Contrato de EmpréStimo) teõdõ sido firmados entre FURNAS e 
K.raftswerk UnioÍ AG-- ora Siemens AG, Bereich Energieerze~ 
gung KWU- (''Exportadora'') foram transferidos para Nuclebras. 

- Como conseqüência da transferência dos Contratos de Ex
pqrtação, Nuclebras, Fumas e o Financiador - flllllal'3.m um con
trato de assunção ("take-over agreement''), datado de 3U de julho 
de 1981 (''Contrato de Assunção"- 'Take-over Agreement") pelo 
qual Nuclebras assumiu todos os direitos e obrigações resultantes 
do Contrato de Empréstimo, bem como todos os contratos subsi
diários relativos ao mesmo. 

A 9 de dezembro de 1983, o Contrato de Empréstimo, em 
sua versão modificada pelo Contrato de Assunção, foi alterado por 
meio do Adenda n° I ao Contrato de Empréstimo. A expressão 
"C-ontrato de Empréstimo", sempre que utilizada daqui por diante, 
abrangerá o Conttato de Empréstimo, o Contrato de Assunção e o 
Adenda n° I ao Contrato de EmpréstimO: caso o contexto assim 
permita. 

Com base no Decreto-Lei n° 2.464, datado de 31 de agosto 
de 1988, a indústria nuclear brasileira foi reoi:-ganizada e, com base 
na Lei n• 7.862, datada de 30 de outubro de 1989, ficou determina
do que a República seria a sucessora da Nuclebras em seus direitos 
e obrigações resultantes do Conta to_ de Empréstimo. Portanto, 
INB, a República e o Fmancia:dor celebram o seguinte Contrato de 
Transferência: 
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ARTIGO I 
Contrato de Transferência 

1.1 Quando da entrada em vigor do presente contrato. em 
consooância com o art. 2.2. abaixÕ, a República, com efeito a 31 
de agosto de 1988, substituirá a NucJebras como Muruária segun
do o Contrato de Empiéstimo e seguDdo todos os contratos subsi
diários relativos ao mesmo e pelos quais assume todos os direitos 
e obrigações resultantes dos mesmos. 

1.2. Quando da mencionada entrada em vigor, fica :a INB li
berada. a partir de 31 de agosto de 1988 de todos os direitos e ob
rigações de mutuária do Contrato de Empréstimo e dos contratos 
subsidiários relativos ao mesmo. Assim, àquela data, o termo 
"Mutuária ", sempre que usado no Contrato de Empréstimo e nc~ 
contratos subsidiários ielativos· ao mesmo, designará exclusiva-
mente a República. -

!3. Quando da eni,rada em vigor do presente contrato, o 
Contrato de Garnntia firmado a 23 de julho de 1976, ero sua ver
são modificada pelo Adendo D0 1 ao mesmo, datado de 30 de julho 
de 1981, bem como o Contrato de Arbitmgem. também celebrado 
a 23 a julho de 1976 entre a República e o Fmanciador deixarão, 
com efeitQ.JL:U de agosto de 1988, de vigorar. 

ARTIG02 

2.1. O Fmanciador notificará INB, Fumas e·a República por 
correspondência aérea registrada a data exata em que o presente 
contrato entrou em vigor. 

2.2. O Financiador enviará a notificação mencioriada no § 
parágrafo 2.1. acima. quando e se as seguintes condições foren 
cumpridas à sua satisfação: 

a) o Contrato de Arbitragem. mencionado no§ 3.16. abaixo 
tenha sido devidamente fumado pela República e entregue ao Fi
nanciador; 

b) a República tenha apresentado os documentos constantes 
do Anexo 1 do presente; documentos em língua portuguesa serão 
acompanhados por tradução para o idioma inglês atestadas por tra
dutor juramentado; 

c) o Financiador tenha recebido um adelido com validade 
juridica à Garantia HCimes de Crédito_ d.e Fina,nciamento - FJ
nanzkredit-Biirgschatf- mencion,iQa no artigO 1 O do Contrato de 
Empréstimo, mediante o qual a assunção por parte da República 
dos direitos e obrigações de INB resultantes do Contrato de Em
piéstimo tenha sido aprovada por Hermes Kreditversicberungs-AG; 

d) o Finaricíador tenha recebido as ínforriiações do Exporta
dor relativas ao presente contrato; 

e) seja apresentada ao Financiador prova de que Fumas tor
nou-se parte dos Contratos de Exportação, tenha assumido todos 
os direitos e obrigações constantes dos referidos contratos e o Fi
nanciador tenha recebido uma cópia dos respectivOs contratos de 
transferência; 

f) o Financiador tenha recebido espécimes autenticados de 
assinaturas de próprio ptiribO das pessoas que, em consonância 
com o artigo 19.06. (coilforme alterado pelo p~nte) do Contrato 
de Empréstimo estejam autorizadas a assi.nat em non:ie da República; 

g) o Financiador tenha recebido uma declaração por escrito 
da República e de Fumas confrrmando que ao Finandador cabe o 
direito frrevogáVel~ sem qualquer restrição, de inspccionar ou de 
fazer inspeCioilai o Projeto, bem como todas as instalações ligadas 
ao mesmo, a qualquer tempo no decorrer do prazo em que o Con
trato de Empréstimo esteja em vigor; 

h) Kreditanslalt tenha informado ao Financiador por escrito, 
que todas as condições precedentes à entraçla em vigor do contrato 
de transferência celebrado entre Kreditabstalt e INB/República fo
:ram cumpridas - excetuada a correspondente cooiirmação do Fi-

nanciador. 
23 O Pinanciador poderá retirar-se do presente cootrato 

caso a notificação mencionada no § 2.1. não tenha sido efetuada 
no prazo de 180 dias ilpós a assinatura do presente conttato. 

2.4. Além das condições precedentes mencionadas no pre
sente Contrato de Empréstimo, será ainda condição prévia a qual
quer utilização do Empréstimo pela República que as condições 
precedentes mencionadas no § 2.2. acima permaneçam cumpridas 
sem quaisquer restrições. 

ARTIG03 

Quando da entrada em vigor do presente Contrato, o Con
trato de Empréstimo deverá ser alterado com efeito retroativo a 31 
de agosto de 1988, desde que, porém, as condições precedentes a 
L-ada desembolso mencionadas no § 3 .1. entrem em vigor à data 
notificada pelo Financíador à INBA, Fumas e à República, em 
consonância com o§ 2.1. do presente: _ 

3.1. Pela supressão do art. 2.02. em sua totalidade e sua 
substituição por ilovó art. 2.02., com a seguinte redação: 

''2.02. A condição precedente a cada utilização 
segundo o presente é a de que os requisitos mencionados 
no § 2.2. do Contrato de Transferência e no Anexo 3 do 
meSIUÕ tenhãin sido satisfeitos sem qUalquer ressalva e 
continuem válidos, exatos e com pleno efeito à época de 
cada utilização. bem como tenha sido fornecida ao Fi
nanciador evidência satisfatótia ao mesmo de que o im
prescindível pagamento inicial exigido para a vigência 
da Garantia do Crédito para Firumciamento mencionado 
no art. l.Ol.c) 

2.01.c) tenha sido efetuado". 

3.2. Pela alteração apenas do art. 3.01., como segue: 
i) a conta n° (em branco) do Exportador será agora a de n° 

"1 066 869 oo"; 
ü) sempre que aparecerem naquele artigo as palavras "a 

Mutuária11
, deverão ser acrescentadas antes das mesmas as seguin~ 

tes palavras: 

-"Fumas Centrais Elétricas S. A. como bastante 
, proairadora devidamente autoriza~ de". 

33. Pela supressão . .em Sua totalidade do art. 9, sem substi
tuição. 

3.4. Pela supressão das palavras "e pela caução (art. 9)'' no 
subparágrafo c) do art. 11.01. 

3.5. Pelàs supressão, em sua totalidade, do art. 11.02., sem 
substituição. 

3.6. Pelo acréscimo ao art. 11.03. do seguinte periodo: 

"As obrigações da Mutnária de fornecer informa..: 
ç~s quanto à sua posição fmanceira ficam limitadas 
àquelas publici!das pelas AutoridaQes Monetárias Brasi
leiras". 

3.7. Pela supressão da totalidade do art.ll.OS. 
Art. 11.05, sem substituição. 
is. Pela supressão da totalidade do subparágrafo b) do 

art.16.02. e sua substituição. por um novo subparágrafo b) com a 
seguinte redação: 

b) ocorrer violação de outros compromissos segundo o pre
sente Contrato de Empré-~iplo ou de obrigações segundo outros 
contratos fumados entre o Financiador- oo Bancos Associados do 
Financiador ou outros bancos relacionados aos Bancos Assocíados 
que ftnanciem o Projeto- e a Mutuári.a, desde que, no que tange a 
obrigações segundo contratos com Fumas, o presente art. 16.02. 
b) refira-se apenas a contratos fumados com relação ao Projeto11

• 
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3.9. Pela supressão das palavtas "ou da Garantiã." no mbpa- midas e substituídas pelo teimo ''Fumas". 
rigrafo c) do arf- 16.02.. 3.18. Pela supressão das palavras "bem como as decl11111ções 

3.10. Pela supressão da totalidade do subparágrafo ou avisos a serem fornecidos segundo o presente Contrato de Em~ 
e) do arL 16".02. prestimo às partes" do primeiro subparágrafo do arf- 19.05. 
3.11. Rela supressão das palavras "ou o Garantidor no sub- 3.!9. Pela supressão da totalidade do sogundo subparágra-

parágrafo f) do art. 16.02. fo de art. 19.0~. e sua substituição por um novo segundo subpará-
3.12. Pela supressão em sua totalidade do subparágrafo a) grafo com a seguinte redação: 

do art. 17.01. sem substituição. "Quaisquer outras informações ou instruções serão conmni-
3.13. Pela supressão em sua totalidade do subparágrafo d) cadas por carta, telex ou telegramas confirmados. que-serão envia-

do arf- 17.01. sem substituição. . dos à outra parte do presente Conlnlto de Empréstimo endereça-
3.14. Pela supressão da totalidade do subpãrágrafo e) do dos. confoxme o caso, como segue: 

art.17.01 .• sem substituição. · · A Mutuário: 
3.15. Pela supressão das palavras "ou pelo Garantidor se- Ministério da Fazenda 

gundo Os termos do Contrat.o de Garantia, respectivamente'' no ProcuradoriaGeraldaFazendaNacional-PGFN 
art.17.02. Esplanada dos Ministérios 

· 3.16. Pela supressão da tolalidade do art. 18 e sua substitui- Bloco 5- go andar 
ção por um novó arL 18 com a seguinte redação: 70.048 Brasília- DF 

"ARTIGO 18 RepíblicaFedetativa do Brasil 
Endereçadotelegráfico: minifaz- Brasllia 

18.01. O presente Contrato de Empréstimo. bem Telex n°6ll 506 
como todos os direitos e obrigações oriundos do mesmo Ao Fina.Dciador: 
serão ~gidos e interpretados segundo a legislação da Dresdner Bank AG 
Repíblica Fedem! da Alemanha. Geschãtsbereich Ausland 

18.02. O local de cumprimento é Frankfurt Jilrgen-Ponto-Piatz I 
(Meno). República Federal da Alemanha. 6000 Frankfurt (Mam) 11 

18.03. No caso de as partes não chegarem a uma Federn.l Republic _of Gennany 
resolução amigável. todos os litígios oriundos do presen-
te Contrato de EmpréStimo, inclusive conlrovérsias Endereço telegráfico: dresdbank 
quanto à vigência do presente, serio resolvidos, a livre Telex no 17 699 0729 drf d 
critério do F"manciador, ou em consonância com 0 Con- Uma cópia de cada uma dessas declarações ou instruções 
trato de Arbitragem incluso no presente c_OI:llo AnexO 2 será enviadã ao procurador da Mublári~ citado no Artigo 3.01 .. 
ao Comrato de Transferência, ou por recurso a qualquer para o seguinte endereço: · --
tnbunal competente brasileiro. Fumas Centrais Elétricas S.A. 

18.04. O F"manciador confnma qtie qualquer lau- Departamento de RecursOs Financeiros e SeguWs 
do relativo 'ao disposto no Contrato de Empréstimo, exa- Rua Real Grandeza 219 
rado pelo tnõunal de arbitragem competente, conforme CEP 22283- Rio de Janeiro 
o art. 18, será de imediato declarado exeqüível em con- República Federativa do Brasil 
sonância com a legislação bra~ileira. -renunciando conse- Endereço telegráfico: rio fumas Rio de Janeiro 
qüentemente a Mutuária a quaisquer defesas ou proles- Telex 0 o02121239, 02121166, 02122428''. 
tos • .incTtisive aqueles baseados em sua imunidade sobe-
rana, contra a instibJição e execuçãCi-i::le-quãisquer proce- Além do acima constante, uma cópia de todas as notificaçõ-

es e COnmm·,....,.,..Ã,o,.,. relat,·vas aos montallles dev1"dos sem•ndo o 
dimentos jurídicos necessários segundo a legislação bra- ~ to~ 
sileíra como exigências básicas para 0 cunlPrim.ento de Contrato de Empréstimo serâ enviada para o seguinte eni::lereço: 
qualquer dos referidos laudos. Ministério da Fazenda 

18.05. No caso de dispositivos esTabelecidos no S_ecretaria de Planejamento, Orçamento e 
presente Conlnlto de Empréstimo perderem a validade Modernização- SPOM 
jurídica, no todo ou em parte, os dispositivoS resüultes Esplanada dos Ministérios 
do Contrato de Empréstimo permanecerão em vigor. No Edificio Anexo- Bloco ''P" 
que tange a qualquer lacuna resultante desse fato, ter1. 4° andar- Sala 401- Ala "A" 
validade um acordo em consonância com o espírito e v 70.048 Brasilia DF 
,objetivo do Contrato de Empréstimo. ·· Repíblica Fedemtiva do Brasil 

18.()6. O atraso oo omissão por-parte do Financia-
dor em exercer qualquCr de seus direitos -segUndo o pre- Ençle_reço telegráfico: minifaz- Brasília 

Telex n°6ll 539 ou 612076. sente Contrato de Empréstimo não Serão Cohsiderados 
como renúncia a esses díreitOs ou aquiescéncia a qual- 3-.20. Pelo acréscimo- ao Artigo 19.06. do seguinte período: 

quer comportamento que conlrarie os termos do presente "Além disso, a l'vfutuária fomecer:á. ao Financiador 
Contrato de Empréstimo. O exercíciO-aperias de direitos espécimés-aute.Dticados ·de assinatura-S" dé próprio punhO-
isolados, ou exercício apenas parcial de· quaisquer direi- das PessOas devi (lamente autorizadas, na qualidade de 
tos, não excluí a reivindicação no funuu de quaisquer di- procuradorns, a assinar todas as declarações em seu 
reitos airida não exen::idos ou exercidos apenas parcial- nome relativas a qualquer desembolso segundo o pre-
meDle". sente Contrato de Empréstimo". 

3.17. Pela alteraçãO do art. 19.04. como segue: Sempre que 
nesse artigo aparecerem as palavras "a Mutuária", serão elas supri-

3.21. Pela supressão da tola.lidade do Artigo 20 e sua subs
tibJição por um novoArtigo20 com a seguinte redação: -
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''ARTIGO 20 

Quando da entrada em vigor do Contrato de 
T raruferéncia. todas a~ cópias do presente Contrato de 
Empréstimo firmadas nos -idiomas alemão e português 
não serão_t'onsideradas e apenas a tradução devidamente 
rubricada para o idioma inglês prevalecerá, em qualquer 
caso Conseqüentemente, o presente Contrato de Em
pré~imo s~ daí por diante lido e interpretado .c.Dmo se 
a tradução, rubricada, para o idioma in'glês tivesse sido 
assiriada. servindo quaisquer cópias do presente Contra
to de Empréstimo eni língua alemã ou portuguesa aos 
objetivos apenas de informação". 

ARTIG04 

. 4.1. Com exceç~o daS alterações rontidas nos Artigos 1., 
2.4. e 3.1. a 3.21. acima, todos os outros dispositivos do Contrato 
de Empi€sfui10- pefiilánecem·em pleno vigor e efeito. A República 
em especial assume, e pela assinatura do presente Contrato reitera, 
todas as declarações, garantias e compronússos Cõhlidos no Artigo 
17. do Cont_rato de Empréstimo, conforme alterado pelo presente. 

4.2. Em tcxlos os outros aspectos o disposto no Contrato de 
Empréstimo aplica-se, ''mutatis mutandis", ao presente Contrato, 
em especial aos Artigos IS e 18 (oonfonne alterados pelo presente). 

ARTI005_ 

Pelo preparo, assinarura. e cumprirôento do presente Contra
lo a República compromete-se a pagar ao Representante uma taxa 
de processamento de DM 25,000.- (p:JrextenSo, vinte e cinco mil 
marcos alemães). Essa taxa será pagável- independentemente da 
entrada em vigor do presente CQntrato no prazo de 120dias após a 
assinatura do mesmo, ou iniedi.atamenle após a expedição da ne~ 
cessária autorização do Banco central do Brasil, dessaS datas a da
las a que ocmrer mais tarde. 

ARTIG06 

O preSen1c Contraio vai assinadÕ ein õftOVías-eiii língua in
glesa. Qualquer tradução do mesmo servirá, apenas, aos óbjetivos 
de inf~ção. a versão em língua-inglesa prevalecendo em qual
quer caso. 

Firmado a 1° de fevereiro de 1990. na cidade de Frankfurt 
(Meno), República Federativa da Alemanha. 

Indústrias Nucleare~ do Brasil S.A. (Assinado) Jo~ Felicia-
no de Oliveiiii- - - --

República Federativa do Brasil (Assinado) Hélio Gil Gra
cindo. 

Pela presente confJIIIlamos que fomos nomeã.dos pela Re
pública Federativa do Brasil como procuradores da Mutuária, fun
ção que aceitamos. 

Muth. 

'Fumas Cehtrais Elétricas S.A. 
(Assinado) Helio Gil Gracindo. 
FinatiCiidor: Dresdner Bank Aktienge~ellscbaft 
(ASiín3do) Petc::r Kramer, Hans-Jürgen Mutb. 
Bayeriscbe Hyp::>theken- UND Wecbsel-Bank 
Aktiengescllschaft (Assinado Peter Kra."Iner. Hans-Jüergen 

Bayeriscbe Landesbank Girozentrale 
(Assinado) Klau• Zirlcel. 
Commerzbank. Aktiengesellschaft 
Commerzbank Aktienl"sellscbaft (Assinado) Hans-Ubicb 

Betzoldt; Volker von Weme 
Deutscbe Bank Aktiengesellschaft (Assinado) Wolfgang 

Schmittdiel; Rolf A. Wiegel. 
Westdeutsche Landesbank Girozentrale (Assinado) Peter 

Kramer; Hans-Jürgen Mutb. 
-NO" 20 do Registro de Documentos de 1990. 
Eu, Eckart Wilcke. Notário Público do Distrito do Tribunal 

("Oberlande•gericbt'~ de Frankfurt/Meno, República Federal da 
Alemanha, oficialmeme nomeado e devidamente admitido e ji.uaM 
mentado, pelo presente certifico: -

Que as assinaturas apostas e subscritas ao documeniO anexo 
são_ as assinatura:> autênticas das pessoas cujos nomes constam 
abatxo sob. os nomes das respectivas ins~tuições ~s quais assi
naram, assmaturas essas apostas pelas mesmas em minha presença 
a 1° de fevereiro de 1990: 

·Em nome de Indústrias Nucleares do Brasil S.A.: 
Sr. José Feliciano de Oliveira, com endereço comercial no 

Palácio do Planalto- Anexo IL Praça dos Três Poderes, 70.015-
Brasília - DF., República Federativa do Brasil; 

Em nome da República Federativa do Brasil: 
·- Dr. HeliõGil Gracindo, com endereço comercial no Minis

tério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Bloco 5 - go andar, 
70.048 Brasília, DF, República Federativa do Bmsi~ 

Em nome de Fumas Centrais Elétricas S.A.: 
Dr. Helio Gil Gracindo, com endereço comercial no Minis

tério da Fazenda, Esplanada dos Ministérios, Blooo 5 - go andar, 
70.048 Bras_ília, DF, República Federativa do Brasil; 

Em nome de ~sdner Bank. Aktiengesellschaft; 
~r. Peter K.ramer; Hans-Jürgen Muth, ambos com endereço 

comercial em Jüerge-Ponl(;Platz 1, 6000 Frankfurt am Main. Fe
deral Republico! Germany; 

Em nome de Bayeriscbe Hypoilheken-Und WeCbsei-Bank 
Aktiengesellscbaft: 

Sr. Peter Kramer; Sr. Hans-Jüeigen Mulh, ambos com ende
reço comercial em Jüergen-Ponto-Platz 1, 6CX'X) Frankfurt am 
Main. Federal Republic of Gennany; 

Em nome de Bayeriscbe Landesbank Girozent.rale: 
Sr. Klaus Zirkel, com endereço comeicial em Brienner 

Strasse 20, 8000 Müncben 2, Federal Republic ofG.,_; 
Em nome de Commerzbank Aktiengesellschaft 
Sr. Hans- Ulrich Betzoldt., 
Sr. Volker von Weme, ambos com endereço comercial em 

Neue Mainzer Strasse 32, 6000_ Frankfurt a:r;n Maio, Federal Repú~ 
blic of Germany; - -

Em nome de Deutsche Bank Aktiengesellscbaft: 
Sr. Wolfgang Schm.ittdiel, 

- Sr. Rolf A. Wiegel. ambos com endereço em Taunusanlage, 
12. 6000 FI)Illkfurt am Main, Federal Republic Of Germany 

Em nome de Westdeutsche Landesbank Girozentrale: 
Sr. Peter Kra.mer, 
Sr. Hans-Jürgen Muth, ambos com endereço comercial em 

Jürgen-Ponto-Piatz I, 6000 Frankfurt am Maln, Federal Republic 
ofGennany. 

Em testemunho do que ftrmei o presente e afiXei minha 
chancela oficiai em Frankfurt am Maio, conforme acima mencio
nado, neste dia 1° de fevereiro de 1990. 

(Assinado) Eckart Wilcke. Notário Público. 
Constava a referida chancela oficial do Notário Pdblico. Do 

verso dessa folha constaVa carimbo do comulado da Repíblica Fe~ 
derativa do Brasil em Francfort reconhecendo a fuma do Notário 
Público .upra. datado de Frankfurt-Main. 8 de fevererro de 1990 e 
assinado por Severino Ramos Guedes, Vice-Cônsul, Encarregado 
do Consulado-Geral, bem como a pertinente estampilha consular, 
devidamente inutilizada). 

ANEXO I 

Lísta de documentos a serem apresentados em ~nância 
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com o artigo 22 b) do Contnlto de TramferêncilL 
1. Cópia autenticada da aprovação expedida pelo Ministério 

da Fazenda da Rept!blica Federativa do Bmsil, datada de (em 
branco)de 1990e oomprovaçãodeaprovação pelo Senado Federal 
mediante a qual o Contmto de Transferência fumado entte a Repú
blica e o Financiador foi apj:ovado, bem como cópia do Diário 
06dal da Mutuária comprobatório da aprovação pelo Congresso 
quanto a esta assumir as obrigações f"manceiras da ~c!ebrá.s -
(om INB) e suas subsidiáriaS, re5ultantes dos contratos de emprés
timo junto a cm.iores estrangeiros; 

2. cópia autenticada de Certificado de Autorização expedi
do pelo Banco Ceniilll do Brasil oo de alt0111ção pelo Banoo Cen
IIlll do Bmsil do Certificado de Autorização já expedido para o 
Contrato de'Empréstimo; ~ 

3. parecedr juridico a ser examde por Pinheiro Guimariies, 
advogados, em fonna e conteúdo satisfatórios ao Financiador, 
confm:nando que o Contrato de Transferência e o Contraio de Em
préstimo, Empdsümo, confaime alterado pelo preseDie, têm vali
dade ju:ridica segundo a legislaçáo brasileira e eslabelecem obriga
ções válidas e exeqtlíveis em consonância com os dispositivos 
constantes - dos mesmos e que as reclamações oriundas dos mes
mos podem ser postuladas pennte tribunais bmsileiros e fei!Jls 
cumprir pelos mesmos; 

4. parecer jurldico expedido pela Procurada:ía Gemi da Fa
zenda Naciooal em fonna e conteúdo satisfatórios ao Financiador 
confnmando que- a República, em consonância com a aprovação 
-pelo Ministério da Fazenda, da!Jlda de (em branco) de 1990, de
tinha i data de assinatura do contrato de liansferência a devida au
torização para celebrar o contrato de transferência e que, daf por 
diante, o pegamento das obrigações da Mutuário cosntantes do 
Contrato de EmpréstimO sení assuntido pela Rept!blica; 

- a República cumpriu todos os termos e condições de !e- ~ 
gislação pertiJJente; ~ · ~ 

- o conb:ato de ~ferência, uma vez assinado pelos repre
sentantes devidamente autorizados pela República e pelo Fmancía
dor(desde que, segundo as leis da Reptlblica Fedem! da Alemanha 
pelas quais se rege, tenha validade jurídica, vinculatóritl e seja exe
qüivel) e o Contrato de Empréstimo, coriforme alterado pelo mes
mo, sio juridicamente válidos segundo_ as leis brasileiras e estabe-· 
lecem obrigações vinéülatÓria.s ·e exeqüíveis segundo Õ disposto 
nos mesmos, e que as reclamações oriundos dos mesmos podem, 
também, ser postuladas perante os tribunais brasileiros e feitas 
cumprir pelos mesmos. 

ANEX02 
CON1RATO DE ARBITRAGEM 

celebrado entre a 
República Federativa do Brasil 

C 'Mutuário'~ 
e um Grupo de Bancos Alemães (''Financiador'') 

, . constituído por 
Dresdoer Bank Aktiangesellscbaft. 

Frankfurt (Meno)- CRepresen!Jlnte") 
Bayeriscbe Huypotheken- Und Wechsel- Bank 

A.k.tiengesellschaft, Munique 
Bayeriscbe Landesbank. Giorzentrale, Munique 

CommOrzbank Aktiengsllschaft, 
Frankfurt (Meno) 

Westdeutscbe Landesbank Girozeniillle, 
Düsseldorf 

(os bancos acima mencionados, bem como o Representante, 
denominados, em conjunto, ''Grupo de Administração'~ agindo em 
nome e por conta do Fmanciador, constituído - além do Grupo de 

Administração - por: DG. Bank Deutsche Genossenschaftsbank., 
Frankfurt (Meno) 

Bank Für Gemeinwirtschaft Ak:tiengesllschaft, Frankfurt 
(Meno) 

Berliner Bank Aktiengse.Uscbaft., Berlim BeyeriScbe V erein
bansk Ak.tiengeseUschaft, Munique Dutsche Giorzentrale - Deuts
cbe Kommunalbank, Frankfurt\Meno) 

Nordesutsche Landesbank Girozeilttale, Hannover Berliner 
Conunerzbank Aktiencesellschaf~ Berlim Deutscbe Bank Berlin 
Aktiengesellscbaft, Berlim 

Dresdner Bank Berlin Aktiengellscbaft, Berlim (anterior
menie Bank für Handel und Industrie AktiengeseUschaft) 

Hamburgisd:Je ulndesbank Giorzen1rale, Hamlxugo Hes
siscbe Landesbank Girozentrale, Frankfurt (Meno) Landesbank 
Rbeinland-Pfalz Giozenrale, Mainz Südwtestsche Landebank Gi~ 
rozentrale, Manheim. (firma resultante da fusão de Bediscbe Kom
munale Landesbanlç Giozentiale e Württemeyg:ische Komunale 
Landesbank Giozentrale) 

Berliner Handels- und Frankfurter Bank, Frankfurt (Meno) 
B. Metzler Seel. Sobn & CO., Frankfurt (Meno) Vereins

Und Wetbank Aktiengellscbaf~ Hamburgo 

gart 

Merlc, Finck & CO, MUnique 
Baden-Württembergisbce Bank Aktiengesellschaft, Stutt-

Delbxück & CO.,Frankfurt (Meno) 
Sal. Oppenhim JR. & CIE., Colônia 
MM Wãibuxg- Brinckmann, Wirtz & CO., Hamburgo 

Bankbans Max Flessa & CO, Scbweinfurt Landesbank Saar Giro
zeniillle, Saarbnlcken Landesbank Scbeleswig-Holstein Griozen
IIll]e, Kiel Trinakans & Burl<bardt, Düssesdorf 

Wesifallebandk Antiesgesellscbaf~ Bochum 
Bankbaus H. Aufhürser. Munique 
Bankbaus Gerbo:üder Betbamann, Frankfurt (Meno) 
Deutsche-Südamerikaniscber Bank Aktiengesellscbaf~ 

Hamooxgo 
(Georg Hanck & Sobn, Frankfurt (Meno) 
A Mutuária_ e o Financiador fu:maram a. 1° de fevereiro de 

1990 um Con1ra1o de Transferência referente ao contrato de em
préstimo datado de 23 4_e jullio Qe 1976, em su~ versão modificada 
pelo contrato de assunção (''ta.ke-oVer agreem.ent") datado de 30 de 
juDio de 1981 (''Contnlto de Assunção" - 'Take-over Agree
ment'~. conforme alterado pelo Adendo n' !, da!Jldo de 9 de de
zembro de 1983 (''Contra~ de Empréstimo"), no montante de DM 
l,I!SO,OOO,OOO. ~ 

Em consonância com o artigo 18 do Contrato de Emprésti
mo, coofonne alterado pelo parágmlo 3.f6 do Contrato de Trans
ferência, fica pelo presente ajustado: 

1. No caso de litígios resultantes do Contrato de Emprésti
mo (conforme alterado pelo Contrato de Transferência)- inclusive 
litígjos referentes à vigência do Contrato de Empréstimo- entre a 
MÜbJ.ária e o Financiador, serão esses litígios decididos, a livre cri
tério do Financiador, oo de acordo com o presente-Contrato de AI
bitragem ou por recurso junto a qualquer tribunal competente no 
BrasiL 

2. Caso o Financiador decida recOirer ao tribunal arbitral, o 
Financiador e a Mutuária concordam com que os litígios em ques
tão sejam decididos de forma final pelo mencionado tribunal, for
mado por três árbitros, nomeados e atuando em conformidade com 
as Normas de Conciliação e Aibitragem da Câmara Internacional 
de Comércio. -

3. O local da Aibitragem será Zurique, procedendo, porém. 
o tribunal de forma a assegurar a exeqüibilidade.do laudo arbitral. 

4. O presente Contrato de Aibitragem é assinado em nove 
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dias em língua inglesa. No caso de semm feitas traduções deSte 
Contrato de Arbitragem, servirão as mesmas apenas a objetivos de 
informação, prevalecendo, em qualquer caso, a versio em língua 
inglesa. _ _ 

Firmado nesta dia 1° de fevereiro de 1990, -na cidade de 
FiliDkfurt (Meno), República Fedem! da Alemanha. 

República Federati'3 do Brasil 
Financiador: Dresdner Bank Aktiengesellschaft 

Bayerische Hypotheken- UND Wechsel-Bank Aktiengesellschaft 
Bayeriscbe Landesbank Girozentrale 

Commerzbank Akliengesellscbaft 
Denstscbe Bank Aktiengesellscbaft 

Westdeutsche Landesbenk Girozentrale 

A:NEX03 

Lista de condições pttcede!lle a qualquer utilização segun
do o artigo 2.02. do Contrato de Empréstimo. 

1. Existência da Garantia de Crédito para Fmanciamento 
(Finanzkredit-Bürgscbaft) mencionada no Artigo 10 do Conlralo 
de Empréstimo, a qual terá de ser válida sem quaisquer ..strições, 
bem como de um compromisso por parte do Exportador (relativo a 
certos riscos não cobertos pela Garantia acima menclonada de 
Crédito para fmanciamento e a serem- suportados pelo Exporta- -
dor), de fonna satisfatória ao F"manciador; 

2. Confmnação de Kreditanstak de que todas as condições 
precedentes à utilização de seu empréstimo relativo ao projeto fcr 
mm cumpridas; , 

3. Confmnação por parte do Exportador de que - confonne 
o caso: 

a) a Carteira de Comércío Exterior do Baoco do Bmsil S.A. 
(CACEX) expediu licença de importação referente aos suprimen~ 
tos, cuja aquiSiÇãO está sendo parcialmente fmanciada pela referida 
utilização por preço -não inferior àquele dos mencionados supri
mentos; 

b) o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 
aprovou o Contrato de Exportação no que tange a setViços, cuja 
aquisição está sendo parcialmente financiada pela mencionada uti
lização. oo tenha expedido uma declaração de que a aprovação do 
Contrato de Exportação no que diz respeito aos citados serviços 
não é necessária. .... - · 

4. Existência do acordo especial (relativo ao procedimento 
para desembolso) mencionado no artigo 3.01. do Contxato de Em
préstimo, o qual tem de ser fumado entre o Financiador e FUR
NAS, na qualidade de procuradora devidamente autorizada do 
Mutuáiio. 

Por Tradução Conforme 

Rio de Jaoeiro, 22 de março de 1990.- Alzira Soares da 
Rocba,.Reg.Jucerja n° 117. 

Eu, abaixo assinada, Tradutora Pública e Intéxprete Comer
cial do Rio de Janeiro, p.stado do Rio de Janeiro, Brasil, certifico 
que me foi apresentado um documento em Inglês para que eu o 
traduzisse para o Porblguês, o que cumpri comO segue: 

Tradução n° 2.977190 

Contrato de Arbitragem 
Usinas Nucleares Angra II e Angra ID 

Contrato de Aibitragem 
celebrado entre 

República Federativa do Brasil 
Ç'Mutuária'? 

e 
Um Grupo de Bancos AlemãeS Ç'financiã.dor'') 

cooslimido pôr 
O...doer Bank Aktiengesollsc!llift, 

Frankfurt (Meno) C'Rep..sentante'') 
Bayeriscbe Hypolheken- UND Wechsel-Bank 

Aktiengesellscbaft, Munique 
Bayeriscbe Landesbaodk Girozentrale, Munique 
Connnerzbank Akliengesellscbaft, Diisseldori' 

Deustsche Bank Ak.tiengesellscb.aft. 
Frankfurt (Meno) 

Westdeutesche Landesbank Girozeutrale. 

Westdentscbe Landesbank Gírozentrale, Düsseldorf (os 
bancos acima mencionados e o Representante sendo, em conjunto, 
denominados ''Grupo Adminisb."ativo") agindo em nome e por 
conta do Financiador, constituído, além do Grupo Administrativo, 
por: DG Bank DeniSche GenossenschafiSbank, Frankfurt (Meno). 

Bank Für Gemeínwirtschaft Akliengesellscbaft, Frankfurt 
(Meno). 

Berliner Bank Aktiengesellscbaft, Berlim 
Bayerische Vereinsbank Aktiengellscbaft, Munique 
Deustsche. Girozentmle -. Deutsche Kommunal Bank, -

FiliDkfurt (Meno) 
NorddeuiSche Landesbank Girozeutrale, Haoover 
Berliner Commerzbank Aktiengesellscbaft, Berlim 
DeutScbe Bank Berlin Aktiengesellscbaft, Berlim 
Dresdner Bank Berlin Aktiengesellscbaft, Berlim (anterior-

mente Baok filr Haodel und Industrie- Aktieengesellscbaft~ 
Hamburgische Landesbank Girounlrale. Hamburgo 
Hessiscbe Landesbanck F"Irozentrale, Frankfurt (Meno) 
Hessiscbe Landesbank Girozenlrale, Frankfurt (Meno) 
Landesbank Rbeinland-PF AIZ Girozentrale, Mainz
Südwestdeutscbe Landesbank Girozenlrale, Mannlleim (fll'-

ma resukante da fusão de Badische Kommunale Landesbank Gíro
zentrale e Württemberg - isà!e Kommunale Landesbank Girozen
lrale) 

Berlinder Haodels - UND FiliDkfurter Baok, FiliDkfurt 
(Meno) · · 

gart 

B. Metzler ShelL Sobn & Co, Frankfurt (Meno) 
Vereins- UND Westbank Aktiengesellschaft, Hamburgo 

· Merck, Filick & Co., Munique · 
Baden - Würtenbergiscbe Bank Ãlffiengesellsà!aft, Stutt-

Delbtück & Co., FiliDkfurt (Meno) 
Sal. Oppenbeim Jr. & Cíe., Colônia 

_ M.M.Warburg- Briuckmann, Wirtz&Co., Hamburgo 
BankhauS-Mãx FlesSa & Co., Schweinfuit -
Landesbank Saar Girozentrale, Saarbn1cken 
Landesbank Schleswig-Holstein Girozenlrale, !Gel 
Trinkaus & Bnrl<hardt, Düsseldorf 
Westfalenbank Aktiengesellschaft, Bochum 
Bankhaus H. Aufuãuser, Munique 
Bankbaus Gebnlder Bethmann, Frankfurt (Meno) 
Oeutscbe-Südamerilcanischer Baok Aktiengesellschaft, 

Hamrurgo 
Georg Hauck & Sobn, Frankfurt (Meno) 
A Mub.Jária e o Financiador fnmaram. em 1° de fevereiro de 

1990 um CoÍltrato de Transferência relativo ao contmto de em
préstimo datado de 23 de julho de 1976 em sua ver.;ilo alterada 
pelo oontrato de Assunção, datado de 30 de julho de 1981 ('Con
trato de Assunção'?- 'Take-over Agreement'') e conforme altera
dopeloAdendo n• I, datado de 9 de dezembro de 1983 C'Conlralo 
de Empréstimo'), no monta!lle de DM 1,850,000,000. 

Em consonância coni o art. 18 do Contrato de Empréstimo, 
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confOime alterado pelo § 3.16. do Conttato de Trimsferência, fica 
pelo presente ajustado: 

1. no caso de litigios resultantes do Conlral.o de Empréstimo 
(conforme alterado pelo Contrato de Transferência)- inclusive li~ 
úgios referentes à vigência do Contrato de Empréstimo - entie -a 
Mutuária e o Firianciador, serão esses litígios decididos, a livre cri
tério do Financiador, cu de acordo com o presente Contrato de Ar
bitragem ou por recursos junto a qualquer tribunal competente no 
BrasiL 

2. Caso o Fínanciador decida recmrer ao tribunal arbitral, o 
F"manciador e a Mutuária concordam. com que os litígios em ques
tão sejam decididos de forma fmal pelo mencionado tribunal, for
mado_ por tnSs álbitros, nomeados e atuando em conformidade com 
as Normas. de Conciliação e Arbitragem da Câmara Intemaciooal 
de Comércio. · 

3. O local da Arl>itragem sem Zurique, procedendo p01ém o 
tnõunal de forma a assegurar a exeqíiibilidade do laudo arbitral. 

4. O preseDle Contrato de Arbitragem é assinado em oito 
vias em língua inglesa. No caso de serem feitas traduções deste 
Contrato de Arbitragem. seiVÜio as mesmas apenas a objetivos de 
infonnação, prevalecendo, que qualquer caso, a vexsão em língua 
inglesa. _ _ _ _ __ 

F'mnado neste dia 1° de fevereiro de 1990, na--Cii:lãdC de 
Frankfurt (Meno), República Federal da Alemanha. - República 
Federativa do Bmsil (Assinado) Hélio Gil Gracinda 

Financiador: Dresdner Bank Altiengesellschaft (Assinado) 
Peter Kxamer; Hans-Jürgen Muth 

Bayeriscbe Hypotheken-Und Wecbsel- Bankl Ak.tiesgells
chaft (Assinado) Peter Kmmer, Hans-Jürgen Mnth 

Bayerische Landesbimk Girozentrnle (A>sinado l Klaus Zirlcel 
Cnmmerzbank Aktiengesellschft (Assinado) Hans-Ulricb 

Betzold~ Volker von Wemer Deutsche Bank Aktiengesellschaft 
(Assinado) Wolfgang Schmittdie1; Rolf A. Wiege1 Westdeustsche 
Landesbank Girozentrale (Assinado) Peter Kramer, Hans-Jürgen 
Muth. 

N° 23 do Registro de Documentos para 1990 
Eu, Eckart Wilcke, Notório Público do Distrito do Tribuns1 

de Recul1l0s f'Oberlandsgericbt'1 de Frankfurt/Meno, República 
Federal da Alemanha, oficialmente nomeado e devidamente admi
tido e juramentado, 'Pelo Presenle Atesto: Que as_ass;inatur.lfi. apos
tas e subscritas ao documento anexo são as assinaruras autênticas 
das pessoas cujos nomes constam abaixo sob os nomes das respec
tivas instituições pelas quais assinaram, assinaturas essas apostas 
pelas mesmas em miDba presença a 1 de fevereiro de 1990: 

Em nome da República Federativa do Brasil: Dr. Helio Gil 
Gracindo, com endereço comercial no MinistériO da Fazenda, Es
planada dos Ministérios, Bloco 5- 8" andar, 70.048, Brasília-DF. 
República Fedetativa do Brasil; 

Em nome de Dresdner Bank. Ak.tiengesellschaft: 
Sr. Peter Kramer, Sr. Hans-Jürgen Muth, ambos com ende

reço comercial em Jürgen-Ponto-Piatz 1,6000 Frankfurt am Main, 
Fedexal RepUblic ofGermany; _ , ·· ·- · · ·- -

Em nome de Bayeriscbe Hypotbeken- Und Wechsel-Bank 
Aktiengesellschaft: 

Aktiengesellscbaft: 
Sr. Perter K.ramer; Sr. Hans~ürgen Muth, amOOs com ende~ 

reço comercial em Jürgen-Ponto-Platz 1,6000 Frankfurt am Main, 
Federal Republic of Gennany; 

Em nOme de Bayerische Landesbank Girozentrale: 
Sr. Kkaus Zirkel, 
com. endereço comercial em Brienner Strasse 20, 8000 
Müncben 2, Fedexal Republic of Germany; 
Em nome de Cómmmbank Ak.tiengesellschaft 

Sr. Hans-Ulrich BelZOldt~ Sr. Volker von Weme, ambos 
com endereço comercial em Neue Mainzer Strasse 32, 6000 
Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany; 

Em nome de Deutscbe Bank Aktiengesellschaft: 
Sr. Wolfgang Scbmitldiel~ Sr. Rolf A. Wiegel, ambos com 

endereço comercial em Taunusanlage 12, 6000 Frarikfkurt am 
Main, Federai Republic of Germany 

Em nome de Westdeutsche Landesbank Girozentrale: - Sr. 
Peter Kramer~ Sr. Hans..Jürgen Muth, ambos com endereço.comer
cial em Jürgen-Ponto-Platz 1,6000, Frankfurt am Main, Federal 
Republic ofGermany~ 

Em Testemunho do que fumei a j:esente ~ afV:.ei minha 
chancela oficial em Fiankfurt/Main, con Main, conforme acima 
mencionado neste dia 1° de fevereiro de 1990. 

(Assinado) Eckart Wilcke, Notário Público. 
(Constava a referida chancela do Notário Público - supra. 

Do verso dessa follia constava carimbo do Consulado da Repúbli
ca Federativa do Brasil em Franc.fort de reconhecimento da fuma 
do Notário Público supra, datado de Frankfurt am Mairi, 8 de feve
reiro de 1990 e assinado por Severino Ramos Guedes, Vice-Côn
sul, Encarregado do Consulado Geral, beni como a pertinente es
tampilha consular, devidamente inutilizada). 

P.or tradução confonne 

Rio de Janeiro, 22 de.março de 1990.- Alzira Soares da 
Rocha, Reg. Jucerja n° 117. 

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA 
datado de 31 de janeiro de 1990. 

entre o 
Kreditanstalt FürWiederaufbau (''Kfw''), Frankfurt am Main 

e 
Fumas Centrais Elétricas S.A. (''Fumas'') 

Río de Janeiro/Brasil 
- atuando como Agente da República Federativa do Brasil autori
zado a processar desembolsos ("Agente'')- e a Industrias Nuclea· 

res do Brasil S.A. (''INB'? 
anteriormente 

Empresas Nucleares Brasileiias S.A. (''Nuclebrás''), 
Rio de Janeiro/Brasil 

República Federativa do Brasil 
representada pelo MiriiStério da Fazenda 

(''República Federativa do Brasil'') 
Brasilia/Brasil 

referente ao ErnpréstirOo F 250 
no montante de DM 1.850.000.000,-
datado de 23 e julho de 1976. 

PREÂMBULO 

O Kfw, Frankfurt am Main, originalmente concedeu à Fur
nas, mediante o Contrato datado de 23 de julho de 1976, um em
préstimo no ri:tontanie de DM 1.850.()(X).000, --. posteriormente 
transferido à Nuclebrás, atualmente denominada INB, mediante o 
Contiato de Transferência datado de 30 de julho de 1981, modifi
cado pelo aditamento n° 1 datado de 7 de fevereiro de 1981 e pelo 
aditamento n° 2 de 8 de dezembro de 1983 ("Empréstimo''). Como 
niutuante paralelo, um consórcio de bancos com o Dresdner Bank 
AG como coordenador do seu grupo líder (''Consórcio de Ban
cos''), concedeu um empréstimo num montante igual. 

Em relação com a reestrururação das empresas estatais do 
setor nuclear decidida pelo Governo do Brasil de conformidade 
com o Decreto-Lei n° 2.464- de 31 de agosto de 1988 e a l_.ei n° 
7.862 de 30 de ourubro de f989. a República Federativa do Brasil 
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entre outros aspectos é a sucessora da Nuclebr.ís nas obrigações 
resultantes deste Empréstimo. Por este motivo. o Kfw. Fumas, a 
INB e a República Federativa do Brasil celebmm o seguinte Con
trato de Transferência. 

ARTIGO I 
Da transferência do empréstimo 

1.1 Ao entrar em vigor o presente Contrato de Tmnsferênw 
cia.. a República Fedemtiva do Brasil, a.;sum.indo todoS os ditcitos 
e obrigações, com efeito ~tivo a partir de -31 de agosto de 
1988, passa a ser Muhlária do Contrato de Empréstimo C'Coo.trato 
de Empréstimo''· originalmente firmado em 23 de ju!bo 1976 en
tre o KfW e Fumas e, a seguir, a Nuclebrás, atuaJmente denomina
da INB, na versão !IlOdjficada me<liante o Conrrato de Transferen
cia datado de 30 de julho de 1981, Aditamento n• I, datado de 7 
de fevereim de 1981, eAditameDlo n• 2, datado de 8 de dezembro 
de 1983. 

1.2 Ao enlmr em vigoc o preSente Contrato e Tmnsfexência, 
a INB senl dispensada, oom efeito rell'Oativo; li partir de 31 de 
agosto de 1988, de todos os seus dimtos e obrigações de Mutuá
ria. resultantes do Conlrllto de Empréstimo. No entanto, a Repúbli
ca Federatiya do Brasil reoonbecaá a vigência de todas as declara
ções feitas pela Mutuária a.merior em relação com o COOtmt.o de 
Empréstimo até a entrada em vigor do presente Contmto de Trans
ferettcia. 

1.3 A partir da enrrada em vigor do presente Contrato de 
Transferência. ó termo ''Muruária" no Contrato de Empréstimo sC 
refere, com efeito :retroat.ivo a partir de 31 de agosto de 1988, ex
clusivamente ii Replblica Federativa do Brasil, representada pelo 
Ministério da Fazenda, cujo endereço, para os efeitos do art. 11.5 
do Contrato de Empréstimo, é o seguinte: 

As seguintes entidades recebexão adicionalmente cópias de 
toda a correspondência que for mantida em relação a desembolsos 
ou todas as demais obrigações financeiras reSultantes do Contrato 
de Empréstimo: · · 

1. Ministério da Fazenda (Seeretaria de Planejamento, 
Orçamento e Modernização- SPOM) 
Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, Blooo P 
4° andar- sala 401 (ala ''a'? 
CEP 70048 - Brasllia- DF.. 
Replblica Federativa do Brasil 
endereço telegiáfico: MINJF AZ Brasília 
telex: 611539 - 612076 
2. Fumas Centrais Elétricas S.A 
Departamento de Recursos FinanceiroS e Seguros 
Rua Real Grandeza, 219 
CEP 22283- Rio de Janeiro 
Replblica Federativa do Brasil 
endereço telegiáfioo: RIOFURNAS 
telex: 021 21239 
1.4 A garantia de pagamento constante do art. 4° do Contra

to de Empréstimo ficará inválida ao entrar em vigor o presente 
Contrato de TransferênCia, e O seu original sed. devolvido pelo 
Kfw à República Federativa do Brasil. 

1.5 Ao eDtrar em vigor o presente Contrato ae Transferên
cia, os termos "Garante", "Gamntia de PagamenlO" e "Contrato de 
Garantia" utilizados no Contrato de Empréstimo ficarão nulos. 

ARTIG02 
Alterações 

O art. 2.1 do Contrato de Emp<éstimo será complementado 
como segue: 

Para a detenninação e realização do procedimento de de-

sembolso, a Mutuária autoriza 

Fumas Centrais ElétriCas S.A 
C'Fumas''· Rio de Janeiro, 

Como seu agente. que é auto:riZado a apresentar e :receber 
todas as declarações necessárias perante o K!W e realizar todas as 
ações em nome e por conta da Mutuária. Os poderes de repre
sentação de Fumas caducam somente quando o Kfw tiver recebido 

- a sua revogação eXpressa. -- -
Fumas remeterá ao Kfw espécimes das assinaturas das pes

soas credenciadas cem poderes de represenlação. 

ARTIG03 
Da entrada cm vigor 

3.1 Logo que o presente Contrato de T:nm.sferência tiver en
Irado em vigor, o Kfw comunicará a enrrada em vigor à República 
Federativa do Brasil. a Fumas e à INB mediante carta. aétea regis
trada. 

3.2 O KfW emitirá a comunicação prmsaíioiiít. 3.1 quando 
a) a República Federativa do Brasil tiver comprovado ao 

KfW, em fOima que este considere satisfatória. que· o presen!e 
Conrrato de Transferência estabelece obrigações eficazes da Repú
blica Federativa do Brasil e que foram concedidas todas as autori
Zações da legi.slaçio sobre moeda estrangeira para a assinamra e o 
cumprimento do presente Conlrllto de Transferência; 

b) o K.fw tiver em mão o aditamento jlridicamente válido A 
garantia fedeml prevista no art. s• dO Contrato de Empréstimo em 
relação com o presente Contrato de Transferi!ncia; 

c) o K.fw tiver em mãos. em COima que considere satisfató
ria, as declarações a serem apresentadas pelo Exportador em rela-
ção com o presente Colllrato de Tnmsferência; • 

d) o KfW tiver recebido do Cons6rcio de Bancos a confrr
m.ação de que estão cumpridas todas llS condições prévias para a 
elltrada em vigor também do Contrato de Tran.sferência a fmnar 
entre a Muruária e o Cons6rcio de Bancos, -com a exceçio dares
pectiva confiilllllção do KIW; 

e) o Kfw tiver em mios os espécimes de assinaturas daRe
pública Federativa do Brasil de oonfornlidade com o art. 11.6 do 
Conrrato de Empréstimo e de Fumas de oonforntidade oom o arL 
2• do presente Conlralo de Transferencia; · -

f) o Kfw tiver recebido declamções de Fumas e da Repúbli
ca Federativa do Brasil no sentido de que uma pessoa en~gada 
pelo KfW terá o direito de visitar em quill(Juer n:iomento -o projeto 

-easinsta.laçõescomelerelacionadas; __ __ _ __ 
g) o K.fW tiver em mãos o Contrato de Arbitramento, in

cluído em anexo, com as assinab.Jras juridicame~e válidas da Re
pública Fedetativa do· Brasil; 

h) for comprovado ao KlW, em forma que este considere 
satisfatória. que Fumas assumiu todos os direitos e obrigações re
sultantes dos Contratos de Exportação concluídos em relação com 
este financiamento. entre a lSuclebrás e ã SÍemens AG/Untem.eb
mensbereich KWU 

C 'Exportador"). 

ARTIG04 
..Disposições finais 

4.1 Todos os direitos e obrigações resultantes do pxesente 
Contrato de Transferência regem~se exclus_ivamente pela legisla
ção vigente na Replblica Federal da Alemanha. O lugar de cum
primento será Frankfurt am Main. Para a interprela.Ção deste Con
trato de Transferência, nos casos de dúvida, faz fé o texto alemão. 
Desde que as Partes Contratantes não chegu~ a acordo._ todas as 
divergências resultantes do presente Contrato de Transferência e 



8942 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de 1994 

do CoD1Iato de Empréstimo deverão ser resolvidas ou úe confor- DRS. F. 27 j~o 19941789 
midade com o Contrato de Arbitramento anexado ao presente Por Coneio DI-fi.. 
Contrato de Transferência, OU recorrendo ao tribunal federal brasi- Fumas Centrais Elétricas S.A. 
leiro competente, a livre crilério do KfW. Departamcnlo. de Recursos Financeh=OS.--e Seguros 

Ao presente Coiltralb de Transferência, iió demais, aplicam- Rua Real Grandeza, 219 
se analogameriie todas as disposições aplicáveis do €ontra10 -de CEP 22283- Rio de Janeiro 
Empréstimo. - - ----- República Federativa do Brasil 

4.2 A Mutuária confirma que qualqueT seritença arbitral Prezados Senhores: 
pronunciada pelo tribunal de arbitramento.competente de oonfor- Contrato de. ~mpréstimo, datado de 23 de julho. de 1976, 
midade com o Contrato de Arbitramento em relação às disposições para DM 1,850 milhões, e sua modificaçãO pelo Contrato de Aqui
do Contrato de Elllpléstimo, SC:rá declarada sem demora como exe- - sição, datado de 30 de julho de 1981, e aditado pelo Adenda n° I, 
cutável de aca:do com a legislação brasileira;-a MuOJária renuncia- datado de 9 de dezembro de 1983. ben1 como o Contrato de Transfe
rá por conseguinte ã ~tOdas as objeções e contestações - inclusive rência datado de lo de fevereiro de I 990 ~'Contrato de Emprestimo'' · 
as baseadas na imunidade da Muruária- ã instituição e execução Em anexo estamos remetendo uma cópia do "Contrato de 
de quaisquer proCedimentos legais necessários de acordo com a le- Alteração", datado de lO de junho de 1994, ao acima mencionado 
gislação-brasileira como condição prévia para a execuÇão de uma Contrato de Empréstimo. - -
sentença arbitral. Dois originais do Contrato de Alteração foram enviados 

4. 3 A Replblica tederativa do Brasil pagará ao K.fW uma hoje ao Ministério da Fazenda. Procuradoria-Geral de Fazenda 
taxa de administração única de Nacional - PGFN, B;rasília. Já s_Qlicitainos ao Muttiârio proViden-

DM 22.000,-- c-iar a ~ntia-~sina~ra- e .nos devoJver um original do Corltrato de 
(Jx>r extenso: vinte e dois mil Deutsd::Je Mark) Alteração devidamente assinado. 
vencível120 dias após a assinatUra do Contrato de Transfe- --· Alenciosarnente,_ 

t:ência. Dresdner Bank A. G. 
4.4 O presente ContratO de TI3DSferência ·é !aviado em oito (assinati..ii:-a iiegível)? (assinatura ilegível) 

originais; quatró âos quais em língua alemã e quatro em língua Anexos 
portuguesa. O KfW, a INB, Fumas e a República Federativa do (Papel timbrado do Dre«lner Bank -COipOrate and Interna-
Brasil recebem, cada um, dois originais, dos quais um em língua tional Division) 
alemã e um em língua portuguesa. Ministério da Fazenda 

Frankfurt am Main, 31 de janeiro de l99(f. - Kw!itanstalt Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN 
Für Wiederaufbau Indústrias Nucleares do Brasil S.A. At_~ Dr. Helio Gil Gracindo- Procurador-Geral 

República Federativa do Brasil Suplente do Tesouro Nacional 
Fumas Centrais Elétricas S.A (como agente da -República Esplanada dos Ministérios- Bloco 5-8° andar 

Federativa do Brasil) 70048- Brasília- DF. 
CON'IRA, TO DE ARBITR.AMENfO República Federativa do Brasil 

Prezados Senhores: 
Todas as divergências resultantes- do Contrato_ de transfe. 

t:êncía precedente assim como do Contrato de Empréstimo e adita
mentos, inclusive aquelas que se referem à validade destes Contra
tos, serão resolvidas, em última instância e exclusivamente, por 
um tribunal de arbÍkatnento composto de três árbitros _ _que será de
signado e que procederá de conformidade com o Regimento de 
Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio InternaciOnal. 

Frankfurt am Main, 31 de janeiro de 1990. 
Creditanstalt Für Wiederaufbau República Federativa do 

Brasil 

MINUTAS OOS ADITNOS TRAN'SFERlNDO O SAI.l:XJ OOS 
FINANCIAMENTOS ANGRA 3 PARA ANGRA-Z: 

AILAN ROBERT FEARNE 
Tradutor Público e Intérprete Comercial Juramentado 

Eu, a.baixo assinado. Tradutor Público e Intérprete Comer
cial Juramentado para a praça do Rio de Janeiro. ESi.i""ciO do -Rio de 
Janeiro, devidamente nomeado pelà Junta Coniertial do Estado do 
Rio de Janeiro, certifico e atesto, pela presente, que me foi apre
sentado um documento (Contrato de Empréstimo) exarado em 
idioma inglês, para ser traduzido para o vernáculo, o que cumpri 
em razão do meu ofício, como segue: 

Usinas- Nucleares Angra II e m- Coiltralo de E.mpréstitDo, 
datado de 23 julho de 1976, para DM 1,850 milllões, e sua modifi
cação pelo Contrato de AquisiÇão. datado de 30-Cie]iilhO de 1981, 
e adilado pelo Adenda n° 1. de 9 de dezembro de 1983, bem como 
o Contrato de Transferência· datado de 1° de fevereiro de 1990 
("Contrato de Empréstimo'~. . 

Referimo-nos ao Contrato de EmpréstimO acima mencíonaoo:
Fomos infonnados por Fumas Centrais Elétricas S.A. (''Fur

nas") e Siemens AG ("Exportadora 1 ~ que: 
' (i) eles concordaram em 23 de março de 1994 em concluir a 
Usina Nuclear Angra Il c terminar provisoriamente outros forneci
mentos e scn>iços em conexão com a Usina Nuclear Angra ID; 

(ii) do saldo não utilizado designado originalmente para 
Angra III nos tennos do Contrato de Empréstimo exiStente (DM 
347.694.841.21), a quantia de DM 319.017.592,15 C'Saldo do 
Empréstimo'') conforme desdobrado no Anexo I a este Contrato 
de Alteração ("Contrato de Alteração''), deverá ser tra.nsferida para 
Angra Il e a quantia de DM 28.677.249,05 deverá ser usada para o 
pagamento final nos termos do contrato de exportação C'Contrato 
de Exportação'') para Angra ill. 

(iii) é necessário uma prorrogação dos periodos de desem
bolso para as partes A do projeto (Usina Nuclear m e B (Usina 
Nuclear Angra ill). 

Tradução n• 941.871 

Documento elaborado em papel 
Bank, 

Partindo dessa premissa propomos neste instrumento alterar 
timbrado do Dresdner o Conuato de Empréstimo conforme segue: 

Corporate and Intemational Division. Trade Finance De
partment 

a) Eliminar integralmente o Artigo 1.01 e substitui-lo por 
um novo art. 1.01 com a seguinte redação: 

"1.01. O Mutuante concede ao Mutuário um empréstimo na 
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quantia máxima de até DM 1,850,000,000,00 - por extenso: um 
bilhão. oitocentos e cinqüenta milhões de Marcos Alemães ("Total 
da Quantia do Empréstimo") para o fmanciamento de 50% dos úl
timos 90% da Parte de Transferência e para O fmanciamento de 
50% dos últimos 90% da Parte de Custo Local. 

A Quantia Total do Empréstimo será usada CO!Úorme ~gue: 

Augra II 
DM 1,133;517,592.15 parte de transferencia 
(DM 779,511,685. 06 desembolsado até 29 março 1994) 
DM 185,000.000,00 (Parte do Custo local) 
(DM 152,222,736.44 desembolsado até 29 março 1994) 
DM 1,318.517,592.15 

Angra III 

DM 531,482.407.85 parte de transferem: ia 
(DM 502,805,158.80 desembolsado até 29 março 1994) 
DM 531,482,407.85 
b) Eliminar integralmente o Artigo 1.02 e substituí-lo por 

um novo art. 1.02 com a- seguinte redação: 
"1.02. Cada um dos bancos que o Mutuante está composto 

para participar na base das seguintes quotas: 

Au.N ROBE.!tT fo't..~.RNE 

Cada um t.!o111 b._ncos que _o _•tutuilntl5 e111tâ com~:>os-

1:0 r111.ra o4rtie1D•r n.!l b.!ISO das secnsintl!'s quo-

t.&s 1-----------------------------~---

O empréstimo será concedido 'sob exclusão de qualquer res
ponsabilidade conjunta. Portanto, cada banco é responsável apenas 
por sua quota e não responsável pelo cumprimento das obrigações 
dos demais bancos segundo este Contrato de Emptéstimo. 

c) Eliminar integralmente o art. 3.03 e substituí-lo por um 
novo art. 3.03 com a seguinte redação: 

''3.03r O MUtuante tem direito a rejeitar aplicações para de
sembolsos do_ Empréstimo que tiverem sido recebidos após as se
gUintes datas: 

Projeto A): 31 de dezembro de 2000 
Projeto B): 31 de dezembro de 1994" 
Fica entendido claramente que a prorrogação profX)Sta do 

periodo de desembolso de acordo com o art 3.03 do Contrato de 
Empréstimo (e suas alterações neste documento) não terão efeito 
nos pontos de partida para o reembolso de acordo com o art. 8.02 
do Contrato de Empréstimo. 

Com exceção das alterações contidas nos arts. 1.01. 1.02 e 
3.03 a::cima, todas as demais disposições do Contrato de Emprésti
mo permanecem em pleno vigor e efeito •. 

As modificações do Contrato de Empréstimo contempladas 
neste instrumento tomar-se·ão vigentes somente no recebimento 
pelo Agente dos seguintes documentos livros de despesas: 

1. uma cópia visada de uma alteração do Certificado de Au
torização existente erilitído pelo Banco Central do Brasil contem
plando __ as mod!ficações acima mencionadas ao Contrato de Em

~' préstimo; 
2. um parecer jurídico da Procuradoria-Geral-da Fazenda 

Nacional sobre a Alteração ContraOJ.al, juntamente cqm um despa
cho pelo Ministério "da Fazenda da Repúblíca Federativa do Brasil 
autorizando a celebração da Alteração Contratual; 

3. um parecer juridico a ser dado pela fii'II13. Pinheiro Gui-
- marães, advogados, em fonna e essência satisfatórios aO Mutuante 

e confumando que a Alteração Contrat)..lal e o Co~to de Emprés
timo e suas alterações neste documento são legaii:nente válidas, se~ 
gundo a legislação brasileira e estabelecem obrigações vinculató
rias e exigíveis de acordo com as disp:>sições ali estabelecidas, e 
que reivindicãções partindo dali podem também ser pleiteadas jun· 
to aos tribunais brasileiros, e serão por eles cumpridas: 

4. um adendo legalmente válido à Garantia Hennes para 
Crédito Financeiro - Finanzkredit-Bürgsebaft - mencionado no 
art. 10 do Contrato de Empréstimo, pelo qual as modificações aci
ma mencionadas ao Contrato de Empréstimo estão aprovadas pelo 
Hermes. 

Kredilversicberungs-AG e um empreendimento do Exporta
dor (refereD.te a certos riscos não abrangidos pela Garantia supra
citada para Crédito Financeiro e a sei' arcada peÍo Exportador); 

5. iliformação do Kreditanstalt ao Mutuante por escrito de 
que todas as condições anteriores e entrada em vigoc das Akeraçõ
es Contratuais emitida pelo Kreditansllal für Wiêderaufbau - fora 
a confumação coirespondente do Mutuante- tenha sido cumprida; 

, 6. comprovante pelo Mutuário e o Banco Central do Brasil 
em forma e essência conforme os Anexos 2 e 3 de que o Saldo do 
'EÍnpréstimo está excluído de acordos de reescalonamento entre a 
República Federativa do Brasil e a República .J;ederal da Alema
nha e a respectiva alteração ao Contrato de Empréstimo é conside
rada ter sido celebrada após 31 de março de 1983; 

7. uma cópia assinada desta Alteração Contratual devida
mente referenclaP-e pelo Muruário, cuja (s) assinatura (s) deverá 
(são) estar notarizadas e legalizadas pela Embaixada da Alemanha 
da República Federativa do Brasil; do Brasil: 

8. um acordo especial (referente ao procedimento de desem
bolso) mencionado no Artigo 3.01. do Contrato de Empréstimo 
que tem de ser concluído entre o Mutuante e Furnas como o pro-
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curador dev1damente autorizado do Mutuário. Documento 2: Confirmação emitida pelo Mutuário 
Toda comprovação documentária deverá ser fomecida no -Anexos (continuação) 

texto original. Caso a redação do texto original esteja num idioma Documento 3: Conf!I'IIlaÇão emitida pelo Banco Centml do 
que não seja o alemão_ou inglês, o texto origilia.l deverá ser acom- Brasil 
panhado de um traduçãO autorizada pelo eminente, ou traduzido Documento 1 
por um lradutor juramentatado. Dresdenr Bank (logotipo) 

Para o preparoy assinab.lra e cumprimento desta AlteraÇão Desdobramento do Saldo do Empréstimo 
Contratual, o Mutuário se- comprome!c a pagar ao Agente uma Usinas Nucleares Angra II e m 
taxa de encaminhamento da DM 15,000.00 (porextenso: quinze a)QuantiaTotaldoEmpréstimoDM 1,850,000,00.00 
mil marcos alemães). Esta taxa será de devida - não obstante a en- b) Desembolso efetuado para Angra 
trada em vigor desta Alteração Conqatual - dentro de 120 dias D até 29 de março de 1994 
após a assinatura desta Alteração Coolratual, ou imediatamente (incl. DM 152,222,736.44 - Parte do Custo Local) DM 
após a emissão da necessária permissão do Banco Central do Bra- 931,734.421,50 
sil ou qualquer que seja a data que ocorrer por último. Desembolsos efetuados Pata Angra 

Logo que as modificações tiverem entrado em vigor, nós III até 29 de março de 1994: - DM 502,805,158,80 
lhes informaremos e a Fumas nesta confotmidade. Atenciosamente, DM 415,460,419.70 

Em nome do Mub.umt.e c) Desembolsos ainda a serem efetuados após 29 de março 
Dresdoer Bank A G de 1994, 
(!tssinatura ilegível) (Assínatum ilegível) para Angra 11 ................ DM 67,765,578.50 
Ortel (SI')- Assistente Pemcheid- Assistente da Gerencia. (inc1. DM32,777 ,263.56 Parte do Custo Looal) 
De acordo e aceito O Mltuário Desembolsos ainda a serem efetuados/efetuados após 29 de 
Bmslüa, República Federativa do Brasil março de 1994. para Angra llt DM 26,677,249.05 

Certidão Notarial 

N° 120 do Cãrtório de Registro de Títulos e Documentos 
Eu, Eckart Wilcke, Notário Público no distrito do Tribunal 

da Apelação (Oberlandesgerchit), Frankfurt am Main, República 
Federal da Alemanha. nomeado oflcialmente e devidamente reco
nhecido Certifico pelo Presecte: 

Que as assinaturas apostas e subscritas no documento anexo 
são as assinaturas autênticas das pessoas cujos nome se endereços 
estão relacionados abaixo: 

l.lngrid Oertel, geb. Jãger 
2. Ludwig Perscbeld, 
- ambos meus conhecidos pessoais 
- ambos residentes em: Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frak-

furtam Main 
Em testenmnho do que, apus minha assinatura e afiXei meu 

selo de oficio em Frankfurt em MaU., neste dia 10 de junho d~ 
1994. 

ass.) Eckart Wilcke - Notório Público Constava o selo de 
oficio do referido Notário Público sobre duas pontas de fita. 

Legalização consular 

~ 1.246 - Reconheço verdadeira a assinatura no ver.;o do 
Senhor Eckart Wilcke, Tabelião Público em Frankfurt am Main, 
Repiblica Federal da Alemanha. 

E, para constar onde convier, mandei passar o presente, que 
assinei e fiz selar com o Selo deste Consulado-Geral. Dispensado 
o reconhecimentO, no Brasil, da fuma da autoridade consular, de 
acordo com qDecreto n• 84.451, de 3!-1-1980. 

.Frankfurt am Main, em 13 de junho de 1994. ass.) Maria 
Antorn. Perez de Luclani - Vice--COOsul (Constava o çari:J;nbo ofi
cial do Consulado-Geral da República Federativa do Bros.il <lll 
Frankfurt am Ma.i.n. na República Federal da Alemanha, inutilizan
do um selo consular no valor de R$20,00 OOro ou DM 50, - Tab-
416). 

Cópia para: Fumas Centrais Elétricas S.A. 
Departamento de Recursos Financeiros e Seguros - Rua 

Real Grandeza, 219 CEP 22283- Rio de Janeiro República Fede
rativa do Brasil. 

Anexos: Documento 1: Desmembramento do Saldo do Em. 
préstimo 

d) Saldo do Empréstimo destinado originalmente para An
gra m a ser transferido para 

Angra II: ..................... .DM 319,017,592.15 
Documento 2 Dresdoer Bank (logotipo) (Papel 

timbrado da República Federativa do Brasil através do Ministro da 
Economia, Finanças e Planejamento e representado pelo Procura-
dor Geral da Fazenda), 1994 · ·· 

Dresdener Bank AG (na qualidade de Agente do Mumante) 
Hermes Kreditversicbrgungs- AG------~--····---
Prezados Senhores: ....................................... .. 
Usinas Nucleares Angra II e Angra lll .. - ............ -. 
Referimo-nos pelo presente ao Contrato de ~tiriló- da-

tado de 23 de julho de 1976 em sua versão modificada pelo Con
trato de Aquisição datado de 30 de julho de 1981 e suas alterações 
pelo Adendo n• I datado de 9 de dezembro de 1983, o Contrato de 
T~fei;ência datado de 1° de fevereiro de 1990 e Alt._eração Con
tratual datado de 10 de junho de 1994. 

Confrirr;tamos pelo presente; que aS aiterações ao Contrato 
de Empréstimo tais como contidas na Alteração contratual datado 
de 10 de junho de 1994, e a transferência do Saldo do Empréstíino 
no montante de DM 319 ,O 17,592.15 - conforme desmembrado de 
acordo c_om o Documento I da suprndita Alteração Contiatual -
estão excluídos dos acordos de reescalonamento entre a Repóblica 
Federativa do Brasil e a Repiblica Federal da Alemanha e que es
tas alterações e a transferência do Saldo do Empréstimo são consi
derados terem sido celebrados após 31 de março de 1983 (a "data 
limite'~ 

Atenciosamente, 
República Federativa do Brasil 
Representado pelo Procurador Geral.da Fazenda por: 
Documento 3 Oresdner Bank Oogotipo) 
(Papel timbrado do Banco Central do Brasil) , 1994 
Dresdoer Bank ag (na qualidade de Agente do Mumante) 
Hermes KreditverSicberguns- AG 
Prezados Senhores: 
Usinas Nucleares Angra II e Angra Ill 
Referimo-nos pelo presente ao Contrato de Empréstimo da

tado de 23 de julho de 1976 em sua versão modificada pelo Con
trato de Aquisição datado de 30 de julho de 1991 e Su3s alter.ações 
pelo Adendo n• I datado de 9 de dezembro de 1983, o C<X!Jiliio de 
Transferência datado de 1 o de fevereiro de 1990 e Alteração Con-
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tratual datado de lO de jl!lbo de 1994; 
Conínmamos pelo presente que as alterações ao Contrato 

de Emprestimo tais como comidas na Alteração Contratual datado 
de lO de ju!lbo de 19!l4, e a tmasferência do saldo do Empl'6stimo 
no montante de DM 319,017.592.15- confotme desmenlmldo de 
acordo com o Documento 1 da supradita alteração Contratual- es
tio excluídos dos acordos de reescalonamento entre a República 
Fedemtiva do Brasil e a Re);Ública Fedeml da Alemanha e que es
tas alterações e a transferência do Saldo do Emp!éstimo são coosi
denldos terem sido celebrados após 31 de março de 1993 (a "data 
limite'~. 

Atenciosamente, 
Banco Central do Brasil 
Por. . 
Nada mais continha o documento, de cujo original, ao qual 

me reporto, a pcesente é uma lnldução fiel e exala, do que doo fé. 
Em testemu!lbo do que, fumo a presente nesta Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, aos 23 dias do mês de 
setembro de 1994. 

AlaD Robert Feame. 

Ministério da Fazenda Funcionário encanegado: Sr. Strux 
Procumdór-Geral da Fazenda Nossa referência: Stx!WW7955 
Nacional (PGFN) Ramal: 2428 
Esplanada dos Minislérios, Data: 30-3-94 
Bloco 5 - 8" andar at. Dr. Hélio Gil Gracinda 

70.048 BiaSllia-DF 
República Fedemtiva do Brasil 

- Subprocurulor Gemi da Fazenda Nacionai-
B ll b I I AditameniO n• 3 ao Contrato de Emp!'6stimo F 

250 de 23 de juDio de 1976, modificado pelo C<miiaiO de Transfe· 
rência de 30dejullio de 1981, oAditamenton• I de 7 de fevereiro 
de 1983, o AditameniO n• 2 de 8 de dezembro de 1983 e o C<miiu· 
10 de Transferência de 31 de janeiro de 1990 (''Contrato de Em· 
pn!stimo'~ 

rido. 

Mutuária: ReFÚblica Fedemtiva do Brasil 
Monante: DM 1.850.000.000,00 
Projeto: Usinas nucleares Angra II e Angra ill 
Exportador. Siemens A (i, UB KWU, Erlangen 
Prezados Senhores, 
Fazemos referência ao ConiiaiO de Emp!éstimo acima refe· 

Fomos informado&_ pelas Fumas CeDl.Iais Elétricas S.A. 
("FURNAS'') e a Siemens AG (''Exportador') que estas últimas 
acordaram 

(i) concluir a usina nuclear Angra ll e suspender os forneci
mentos e serviços relacionados com·a usina nuclear Angra Jll 

(ii) do saldo ainda disponlvel em 30.3-1994 para Angra llL 
no âmbiiO do Contraio de Empréstimo (DM 347.694.841,21), 
IIunsferir o montante de DM 319.017592,16 pua utilização em 
Angra U. e destinar o mtante de DM 28.6TI.249,05 para um pa
gamento final no âmbito do contrato de f"!Uecimento_ (''Contrato 
de Fomecimenl0'1 para Angra III (ver quadro Anexo I); 

(iü} fãier prorrogar os prazos de desembolso para as usinas 
nucleares Angra II e Angra ill. 

Coi:n base no que antecede, sugerimos que as dis}X)Sições 
do Contrato de Empréstimo abaixo Ielacioriãdas passem a ter a se
guinteredação: 

a) O artigo 1.2 é complementado como segue: 
"Na base da simação de desembolso em 30·3·1994, o mon· 

tante Parcial ll do Emp!éstimo de DM 1.200.000.000,00 será utili· 
zado como segue para Angm II e Angra UI: 

Angra II 

DM 968517 592,16 sendo: 

-DM429.51!.685, !O já de
sembolsados para aquisição 
de bens e serviços de origem 
alemã 

- DM 152.222.736,44 já de· 
sembolsados para custos lo
cais 

- DM 32.7TI .26356 a de· 
sembolsar pam custos locais 

- DM 34.988314,90 a de
sembolsar para aquisição de 
bens ~ serviços de origem 
alemã · 

- DM 319.o!7592,16 a de: 
sembolsar para aquisição de 
bens e serviços de origem ale
mã, 1Iansferidos de Angra m 

Ançram 
DM 231.482.407,84, sendo: 

- DM 202.805.158,79 já 
desembolsados pua 
aquisição de bens e setviços 
de origem alemã 

- DM 28.677.249,05 a 
desembolsar para pagamento 
fmal no âmbito do Contnlto 
de Fornecimento 

b) O artigo 2.3 passa a ler a seguinte rednção: 
"O Kreditmstalt tem o direito de recusar solicitações de de

sembolso por conta do empréstimo cjue derem entmda após as da-
tas indicadas a seguinte: 

Angrnll 
Angmiii 

Data limite 
31 de dezembro de 2000 
31 de dezembro de 1997'' 

Cabe ressaltar explicitamente-que esta prorrogação dos pra
zos de desem_bolsQ não teiP nenl;luma influência sobre as datas de 
amortização confonne o artigo 3.8 do Contrato de Emp!éstimo. 

Todas as demais disposições-do Conírato de Empn!stimo 
continuam em vigor sem alteração, aplicando-se analogamente 
também ao presente Aditamento D0 3. 

· As modificações acordadas no ~te Aditamento D0 3 en
trará em vigor somente quando o KFW tivir confumado à Mutuá
ria, por escrito, a entrada dos seguintes documenlOs: 

1. uma cópia autenticada do aditamento ao Certificado d_e 
Autorização existente"do Banco Central do Brasil mediante o qual 
se autorizem as modificações acima referidas; 

2. o aditameniO jlridicamente válido à Garantia fedem! pre· 
vista no artigo 5 do Contrato de Empréstimo mediante o qual se 
aprovem as modificações do Contrato de Empréstimo acima-refe
ridas; 

3. a confiiillllção do Dresdoer Bank AG de que se encon
tram cumpridas todas as coodições prévias para a entrada em vigor 
do aditamento elaborado-por ele em relação ao crédito fmanceiro 
paralelo, exceção feita da cooflllilação correspondente do KfW; 

Usinas nucleares Angra II e Aogra ill 
a) Montante do emp!'6stimo DM 1.850.000.000,00 
b) Desembolsos já_ efetuados em relação com Angra II, si· 

tuação em30-3-1994 DM931.734.421,54 
(incluindo DM 152:222.736,44 parcela de cusiOs em mceda 

local) 
Desembolsos já efetuados em relaçãó com Angra m, situa-

ção em 30.3-1994 DM 502.805.158,79) 
DM 415.460.419,67 

c) Montantes do empréstimo ainda não utilizados para An-
gra n. situação em 30.3-1994 DM 67.765578,46 
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(mcluindo DM 32.m2.63,56 parcela de custo em moeda MINISTÉRIO DA FAZENDA 
local) PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

Montantes do empréstimo ainda não utilizados para Angra PaftCel' PGFNK:OF/n° 94MM 
IIL situação em 30-3-!994 DM 28.67.249,05 

d) Montante do empréstimo originalmente previsto para 
Angra me agora a ser utilizado para Angra II DM3!9.017592,!6 

(Lettethead of Republica Federativa do Brasil 
through lhe Minister of Economy .. Finance and 

Planing and represented by tbe Procurador 
Geral da Fauuda) 
"'7"""""'•1994 

KREDITANSTALTFÜR WIEDERAUFBAU 
HERMES'Kreditvorsicberungs-AG 

Dear Slrs, 
Nucl~ Power plants Angra II and Angra ID 
We do bereby refer to tbe Loan Agreement dated July 23, 

1976, in its versíon as modified by tbe Take-over Agreement dated 
July 30, 1981. andas amended by AddendumNo. 1 dated Febtuacy 
7. 1983, Addendum No. 2 daled December 8, 1983. tbe Trn.nsfer 
Agreement datedJanuacy 31, 1990 and tbe Addendum No. 3 dated 

We bereby confmn tbat tbe amendments to tbe Loan Agree
mem s conra.ioed in the Addendum No. 3 dated ._, ..... and lhe 
transferofthe Loan Balance in tbe amountofDM 319.017,592,16 

· - as brok.en OOwn acoording to Annex I of the above-mentioned 
Addendum No. 3 - are excluded from rescbeduling agreements 
between lhe Federative Rep1blic of Brazil and tbe Federative Re
public of Germany and that these amendments and the transfcr of 
the Loan Balance ai'e deemed to have been entered into after 
Marcb 31, 1983 (tbe "cut-off-date"). 

Very truly yours, 
Republica Federativa do Brasil 

Represented by tbe Procurador Geral da Fazenda 

By:.................. ·- ~-~~-

(Letterllead of Banco Centrl do Brasil) 
......... , ......... , 1994 

KREDITANSTALTFÜR WIEDERAUFBAU 
HERMES Kreditversieberungs- AG 

DearSirs, 

Nuclear Power plants Angra II and Angra ID 
We do hereby refer to lhe Loan Agreement dated July 23, 

1976 in íts -vefsioil as ·m.oafffed by the Take-over Agreement dated 
July 30, 1g81 andas amended Addendum No. I dated Frebtuacy 
7, 1983, Addendum No. 2 dated December 8, 1983, tbe Trans
fer Agreement dated January 31, 1990 and the Adendum No. 3 
dated ..... 

, We h~reby confum that the ~mend~ents to lhe Loan Agree
ment as conlained in lhe Addendum No. 3 dated .•... and the trans
ferof tbe Loan Balance in tbe arnount ofDM 319.017592,16 -as 
broken down acoording to Annex 1 of the above-mentioned Ad
dendum No. 3 - are excluded from rescheduling agreements be
tween tbe Federa tive Repu blic of Brazil and the Federa tive Repu
blic of Germany and that tbese amendmets and the transfer of tbe 
I....oan Balance are deemend to bave been entered into after March 
31, 1983 (tbe "cut-off-date'). · 

Very truly yours, 

Banoo Central do Brasil 

Aditivo às operações de crédito externo firma
das pela extinta Nuclebrás com o KreditanstaJt fiir 

- Wiederaufbau - KFW e com o Dresdner Bank AG, 
para financiar a construção de usinas nucleares. Ob
rigações assumidas pela União, DoS termos ~ Lei n° 
7.862188. Aditamento para permitir a conclusão da 
Usina Angra II, com utilização dos recursos originaJ.. 
mente dtstinados à Usina Angra m. Necessidade de 
prévia audiência do Congresso Nacional, nos termos 
do Decreto Legislativo n~ ~5. 

Trata o presente processo de aditamentos aos contratos ori
ginalmente fumados por Empresas Nucleares Brasileiras S.A. -
Nuclebrás, hoje extinta e de cujos direitos e obrigações a União é a 
sucessora, nos tennos da Lei D0 7.862, de 30 de outubro de 1989, 
com o Kreditanstalt für Wieder.wfbau - KFW e com o Dresdner 
Bank. AG, cujo objeto é o financiamento parcial da construção de 
duas-usinas nucleares (Angra n e Angra ill). 

2.-0s contratos origína.is s6freriun, anteriormente, -oors adi
~mentos e, por intermédio dos denominados ''T~fer Agree
ments", datados 31 de janeiro e de fevereiro de 1990, a União as
sumiu os direitos e obrigações deles decorrentes. -

3. Em 19 de novembro de 1992, foi submetida ao Exm0 Sr. 
Presidente da República Exp:>Sição de Motivos Intel1Ilin:isterial, 
com objetivo de "defmir a poSição do Governo Federal relativa
mente à situação das obras das usinas nucleares Angra II e ID". ~ 
Dentre as alternativas propostas, os signatários do documento indi
caram, como a mais recomendável, a renegociação dos contratos, 
de forma a permitir que os fmanciamentos e os recursos intetnos 
fossem direcionados para a conclusão de An,sra U abandonando
se a ccnclusão de Angra ITL 

4. O Exm0 Sr. Presidente da República exarou, em 18 de 
março de 1993, despacho com o seguinte teor: 

''Consideruido is iãiõeS-eXpostas na ExpOSiÇão 
de Motivos Interministeiial no 71, de 19 de novembro de 
1992, autorizo a :realiz.ação de negociações e proVidên
cias recomendadas, retomando a matéria para aprovação 
fmal devidamente acompanhada dos instrumentos perti
nentes." 

. 5. Em decorrência do despacho, Fumas Centrais Elétricas 
S.A., empresa concessionária de energia elétrica, a cjriem está atri
buída a construção das usinas nucleares, renegociou com a Sie
mens AG a exportação dos bens e serviç~ objeto dos fma.ncia
nientos acima aludidos. 

6. Em conseqüência. foram elaboradas novas minutas de 
aditivos aos contratos originais e aos contratos de transferência, de 
forma a-permitire ténninô dõs desembolsos para Angra me a uti
lização dos recursos correspondentes para a conclusão das obras 
de Angrn II. 

7. Essas minutas fOram encaminhadas à ProCuradoria-Geral 
da Fazelida Nacional que, em 28 de abril de 1994, solicitou au
diência da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo em vista o dis
posto no art. 15 do Decreto D0 80, de 5 de abril de 1991. 

8. A Secretaria do Tesouro Nacional faz retomar o processo 
a esta Procuradoria-Geral, com o parecer n° 217, de 10 de agosto 
de 1994, em que se manifesta favoravelmente à formalização dos 
-ãditivos contratuais, sugerindo seja apreciada a necessidade, ou 
não, de submissão dos aditivos referidos à aprovação do Senado 

By: ......... .. · Federal. 
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9. Como vimos, os contmtos originários tinham Ç(rr objeto 
o fUWlciamento-parcial da construção de usinas nucleares, ccinio 
decotrência de acordo fnmado entre a República Federativa do 
Brasil e a República Fedem! da Alemanha. 

10. Tais contratos forãm fumados com fundamento no De
creto-Lei n° 1312. de 15 de fevereiro <!e 1974,que atribuiu ao Mi-
nistro da Fazenda competência para tanto. -- - - -

11. Com o advento da Constituição de 1988, a autorização 
para a contra~ de operação externa passoo a ser do Senado Fe
deral, que ~aprecia quanto aos aspectos de limites e cÕndições, 
cabendo ao Ministério da_ Fazenda a competência residual de, obe
decidos os partimetros gerais estabeleCidos, negociar os termos, 
condições e veriftcar o preenchimento aos pré-requisitos legais. 
Na esfera da COIJ?petência do Ministério-da Fazenda, cabe a esta 
Procuradoóa-Gera.l examinar, sob o aspecto legal, as minutas dos 
U;tstrumentos que v~sam. à concretização das operações fmanceims, 
ex temas. 

'12. Nessa circunstância, e tendo em vista a promoção da 
Secretaria do Tesooto Nacional, que consuka quanto à necessida
de de ser ouvido o Senado Federal, cabe esclarecer que as opera
ções de crédito de que se cuida tem natureza especial uma vez que 
derivam de acordo internacional. ainda qUe sejilm apenas de cará
ter>Cxecutivo daquele acordo. 

13. A esse respeito o eminente ProfessOr Francisco Rezek. 
tece considerações, entendendo que os acordos executivos que de
correm de acordos internacionais sofrem deslocamento ante<:ipati
vo de sua aprovação pelo Congresso Nacional, quando da aprova

4. as confumações da Mutuária e.._ do B~co Central doBra
sil conforme os Anexos 2 e 3 de que o montante parcial do em
préstimo a ser transferido conforme o iterii (ü) do preâmbulo se 
considera como concedido após 31-3-1983, ficando excfuído de 
Acordos de Consolidação -da Divida _entre a RePública Federativa 
do Brasil e a Repóblica Federal da Alemaillia; 

5. o parecer legal do·Sr. Procurador-Geral da Fazenda Na
cional. confnmando que o presente Aditamento n° 3 foi assinado 
de foona juridicamente válida pela República Federativa do Brasil 

- Pedimos a. V. S"s o obséquio de nos confmnarem o vosso 
consentimento com o conteúdo do presente Aditaiiiênto n° 3, assi
nando a cópia incluída do mesmo. 

• Informaremos V. S'"s assiro como a Fumas imediatamente 
sobre a entrada em vigor das modificações acima referidas. 

Atenciosamente, Kreditanstalt Für Wiederaufbau. 
Aceite: 
Brasília, ....... -·-··---·--_ 
República Federativa do Brasil 
Anexos: 
1. Quadro de desembolsos 
2. Confrrrnação da Mutuária 
3. Confrrmação do Banco Central do BraSil 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria do Tesouro Nacional 

PARECER N" 217 STNICOREFJDIREF 

Em 10 de agosto de 1994 
ção do tratado ou aooxdo. 

14. No caso presente, o Congresso NaciOnal aprovou o Assunto: FURNAS Cenu:ais Elétricas S.A.- Em· 
acordo, na conformidade do Decreto Legislativo n° 85, de 1975. préstimos externos fumados pela ~x-NUCLEBRÁS 
Assim. as operações de ~to dele decorrentes fora.ri:l aprovadas (atnal INB), junto ao KFW e a consórcio de bancos lide-
pelo então l\.1i.nistro da Fazenda, com base no Decreto-Lei ~o rado pelo Dresdner Bank AG. ambos no valor de 
1.312/74, então vigente, quando não era reqUerida, ainda, pela DM1.85 bilhões e assumidos. pela União por força da Lei 0° 
ConstibJição em vigor, autorização prévia do Senado Federal. 7.862. de3Q..10-89- Alteração contratual- Remanejamento 

15. Todavia, o próprio Congresso Nacional editou o Decre- dos saldos oontratuais de Angra m para Angra ll. - -
to Legislativo n° 03/85, que acrescentou um parágrafo único ao Ref. Processo n°0168.08101n5 

Decreto Legislativo D0 85nS, estabelecendo que ''todo ajuste, pro- Encaminha-nos a Procuradoria~ 4a F~nda ~acional 
tocolo, contrato cu ato de qualquer naWreza que tenham por obje- (PGFN) 0 processo em referência a flDl de que esta, Secrelaria se 
tive implementar ou dar executoriedade às disposições do Acordo manifeste a respeito de alterações aos contxatos de ~mpréstimo írr
referido no capot deste axtigo serão submetidos à aprovação do mados em 23-7-76, ambos no valor de DMI.850.CXXLOOO.OO (bum 
Congresso Nacional." bilhão, oitocentos e cinqüenta milliões de _ll;lai'COS alemães), pela 

16. Dessa forma, o Congresso Nàcionil; a-quem cabe, nos ex-Nuclebrás (atualmente Indústrias Nucleares Brasileiras- INB) 
termos da Constituição; resolver defmitivamente ·sobre quaisquer junto ao Kreditanstalt Für Wiederaufbau (Kf1N) e a um_Çons6rcio 
a tos internacionais que contenham compromissos gravosos à de Bancos liderados pelo Dresdner Bank AG, com vistas ao rema
União, decidiu reservar-se a competência parit--apreciar os contra- nejamento do saldo contratual dos recursos destinados a_An~ ID 
tos e quaisquer atos de implementação do acordo. __ para conclusão de Angra II (Cartas de Emenda is fls. 2.064 e 

17. Parece que não há dúvida quanto à natureza do aditiVO- 2.071, respectivamente). 
em questão, que não se refere apenas a prorrogação de prazo, mas 2. Em decorrência da reestruturação promovidã-no Progra-
8: alteração, de caráter substancial, nos contratos assin;t.4os, de for- ma Nuclear Brasileiro, através do Decreto no 2.464/88, ratificado 
ma a cOncretit.ar a construção de apenas a usina denominada An- pela Lei n° 7.862189. a União sucedeu_a NUCI.EBRÁS e suas sub-
gra ll, parn tanto utilizando recursos alocados, inicialmente, tam- sidiárias, em seus direitos e obrigações celebrados até 01-9-88, 
bém ã construçãO da usina Angra llL Em face dessa reserva de tendo sido, em 1990, fumados os ''Contratos de Tia.llSferência"re
competêni:ia e em razão da natureza dcj aditivo, entendemos que lativos_ às obrigações de que se trata, por intermédio dos quais a 
caberá ao Congresso Nacional apreciar e autorizar a assinatura dos União, tomOI.hSe muruária. tendo sido FURNAS designada res-
aditivos em causa. ponsável pela continuidade dos projetes de construção de Angra ll 

À consideração do Senhor Procuiad.Or-Geral. e Angra m. 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 23 de agost~ de 3. As operações de crédito em tela integram um pacote fi-

1994.- JoaUce Maria Monte de Azevedo, Procuradora-Coorde--- D.ãnceiro, no valor total de Drv13.700.000.000.00, destinados ao fi-
nadara. nanciamento de 90% do valor da importação de bens e sexviços 

De acordo. À consideração do Exm0 Senhor Ministro da Fa- alemães, dos quais DMI.85 bilhão do KFW e igual valor do Dres-
zenda. dner Bank, cuja composíção dos saldos, segundo documentos 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 23 de agosto de apresentados por FURNAS- Centrais E!étrii:as S.A. (fis. 2.149). é 
1994.- Edgard Lincoln de Proença Rosa, Procurador-Geral. a seguinte, co~ destaque para o saldo não utilizado de Angra m: 
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QUADRO I , CO~I.POS!ç.\0 DOS SALDOS DOS EMl'RESTIMOS: 

CIU:DURt DRES.DNER Jr.FW 
DISCRL'\ti:'I A<;"ÁO 

<r 

(I) VALOR ORIGINAL 1.850.000.000,00 1.850.000.000.00 

.• INORAII 11~.500.000.00 n~..soo.ooo.oo 

. . .WG!Ul/1 850.500.000,00 aso . .soo.ooo,oo 

. CUSTOS LOCAIS 18.5.000.000,00 18.5.000.000,00 

(II) VALOR DESEMBOLSADO 1.434.539.580,31 1.434.539.580,31 

.ÀNGiiAII 779.511.685,09 779.511.685,09 

. ANGRA!!! .ro:!.IIOJ. Ulf, 19 .ro2.110j. Ulf, 79 

. CUSTOS LOCAIS 152.222.736,43 152.222.736,44 

(lli)SALDO DO P"INANC".A.'4ENTO 415.460.419,69 4".460.419,68 

.ANGRA II 34.988314,91 34.988.314,91 

.ANGR{/11 J47.694.34I.ZI J47.694.1141,2I 

. CUSTOS LOCX!S 12.777 .26l,S7 12.777 .21ó"J,S6 

Dezembro de 1994 

DM!.OO 
TOT.U. 

3.700.000.000.,00 

1.629.000.000.00 
1.7111.000.000,00 

370.000.000,00 

2.869.079.160,63 

J.SS9.02J.J70,18 
1.00'-6 ID.317,31f 

304.445.472,87 

830.920.839,37 

69.976.629.82 
695.389.681.,42 
6S.S54.S27,1l 

5. Inicialmente, é de se mencionar que o Exm0 Sr. PreSiden
te da República autorizou, através de Despacho datado de 18-3-93, 
recomendação constante da Exposição de Motivos lnlerm.iniste
riais n° 71, de 19-11-92 (vide fls. 2.161), no sentido de concluir a 
Usina Nuclear de Angra IT e não dar andamento, no atual Gover
no, à construçãç .de Angra III, sendo necessári<?_ para tal, serem 
promovidos negoCiaçõeS para ajUStar oS TmãriClru:Dentos eXIstenteS
e alocar outras fontes d.e recursos. 

te previstoS para as trancbes relativas a Angra Ill (equivalentes a 
US$375 milhões). " _ 

6. Com base naquela recomendação, FURNAS enviou os 
OficiosDFE.0022.94 e ANF.FE.oo5.94, às fls. 2.082 e 2.058 res
pectivamente, a este Ministériá da Fazenda, Por rD.eio doS quais 
encaminhou os respectivos instrumentos oontJ;.'aUJais, solicitando 
manifestação acerca das .... álteraçõeS em foco-;-que se·resumenfbasi-
camente no seguinte: _ 

a) transferência para Angra n do saldo remanescente dos 
recursos dos fmancí.itmentos-do Dresdner e do KFW. originalmen-

b) prorrogação dos prazos de desembolso para as usinas nu
cleares de Angra II e Angra ill. de 31-8-84 e 31-7-85 para 
31.!2.2000 e 31.12.1998. respectivamente. 

~· 7. O Quadro II abaixo discrimina os recursos totais que -es
tarão disponíveis para as despesas relativas a Angra IL após imple
mentada a transferência descrita acima.. Obsezva-se que não- será 
transferido integralmente o saldo referente a Angra m, visto que 
prevê o contrato comercial o pagamento à vista do percentual de 
5% do custo da importação quando da entrada estimada em fim
éioname:Dto da respectivã usina, inõependentemente de sua con
clusão. C~>nforme os coQ.tmtos de empréstimo, referidos pagamen

. tos, no valor total de DM57.534.498,09:Vndâ- pendentes, ~am. 
integrafmente financiados. 

QU.u>RO ll- SALDOSA.SEREI'ol TRANSFERIDOS PARA ANGRA ll 

C.'REDORI 
DISÇRr.lu:"AÇÁO 

I) RE 41 OC.u;'.10 OOS SALDOS 
PARAANGRAll 

• SALDO ANGRA II 
. SALDO ANGRA III (') 
• SALDO cusros LOCAiS 

3lK.7113.170.4S 

34.988.314.91 
Jlli.Ol7 .s!l2.17 
32.m.26J,s1 

.. 34.988.314,91 
3tli.Ot7.S92,16 
3Z.m.~63.S6 

( 0) ExcluiDdo o 1D011111nte rcfamu: a rctcDÇIIO de ANGRA Jm pam I"'VmC!l!o do pa=liUal de S~IO. - - ~-

DM1.W 

773.-~l,lll 

69.916.629,Bl 
63R.OJS.l114.J3 __ _ 
6S.SS4.S27.J3 
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8. Há que se registrar afuda que consta das mencionadas 
Cartas de Emenda que as modifi~ções solicitadas somente entra
rão em vigor quando o KFW e o Dresdner Bank tiverem conrrrma
do à mutuária, por escrito. o recebimento de diversos documentos 
solicitados contratualmente (!Is. 2JJ66n e 2.07314), dentre os 
quais há que se destacar cartas a serem emitidas pela República 
Federativa do Brasil e pelo Banco Central do Brasil fumando o 
compromisso de que a put:"ela a ser transferida ficari excluída de 
eventual renegociação no âmbito do Clube de Paris (modelo às fls. 
21169/2-070 e 2.077). 

. 9. A esse respeito, manifestou-se o Banco Central do Brasil 
por interm6dio do expediente constante às fls. 2.173, favoravel
mente à exclusão dos saldos cootratuais não utilizados dos acordos 
de reestruturação de divida assinados entre o Brasil e a Alemanha, 
no âmb~o do ClubÕ de Paris. 

I O. Cabe destacar que, em função da utilização dos saldos 
remanescentes de Angra Ill pm:a Angra U, os referidos recursos 
deveria ser amortizados de acordo com os esquemas de pagamen
to previstos para Angra ll. A propósito, os cóhtratos de fmancia
mento originais prevêem que os empréstimos seriam amortizados 
da seguinte foi'rila: 

Angm n - 24 pan:elas semestnis de 28.02-90 a 
31.()8.2-001; 

Angm m - 24 pmcelas semc-trais de 31.08.91 a 
28.02-2-003. 

11. À primeira vista, a transferência dos saldos pareCe im
plicar alteração das condições fmanceiras originais, com reduçio 
dos pmzos de amortização dos empréstimos, haja vista que os es
quemas de pagamento para Angra II possuem petiodos de carência 
menores. No entanto, podemos observar que os contratos originais 
já amparam essa flexibiliclru:ie no tocante às condições de paga
mento (vide cláusula 3.8 dos contratos), pois os esqtie~-s de paga-

mento foram estabelecidos com base na estimativa original da en
trada em funcionamento das respectivas· usiDas (seis Il:leSes. após a 
trial operatioo)- O que deteunina, pcrtaDto, na estrutwa jutidica dos 
conlralOs, a foona de pagamento é a destinação dos recurso<, nio ha
vendo necessariamente uma separação tigida das duas tranches. 
A propósito dispõe o art. 3.8 dos contratos originais (versão em 
Pot111guês): 

''O total de todos os montantes do emptéstimo 
que forem utilizados para o fm3nciameD:to de Angra 2 
ou de Angra 3 constituirá em cada caso uma parcela do 
empréstimo a qual deverá ser amortizada( ... )''. 

12. Todavia, por tratar-se de matéria de natureza jurldica, 
entendemos deva ser o assunto igualmente analisado vela Procura
doria-Geral da Fazenda Nacional, de forma a defmir a necessídade 
ou não de se submeter os referidos aditamentos ao Senado Federal. 

13. À vistã dós ~spectos aqui mffieioiia-iloS. manifestamo
nos favoravelmente à fOinlalização Gos aditivos conlrab.lais plei
teados por fuR.NAS. na qualidade de executora de projeto de inte
resse da União Federal. 

À consideração do Sr. Coordenador-Geral, sugerindo, se de 
acordo, o envio do _presente processO à-Procuradoria-Geral da Fa

·zenda Nacional, para as providências de sua alçada. 

~ Eduard9 C~utinho Guerra,- Cbefe DlREF. 
De acordo. A consideração -do Sr. Secretário.

Pedro Wüson Carrano Albuquerque 
Coordenador-Geral da COREF 

De acotdo. Encaminhe-se o processO de que se trata'3. PGFN, 
como sugerido. 

p/Murllo Portugal Filho 
Secretário do Tesouro Nacional. 

SUMÁRIO 

1- ATA DA 193' SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO 
DEI~ . 

1.1 - ABERTURA 
1.2- EXPEDIEN'ffi · 
1.2.1-Parecer<S 
Referentes às seguintes matérias: 
Projeto de Lei do Senado D0 40, de 1994, que acrescenta pa-

rágrafos ao art. 2° da Lei n° 8.742, de 7-de-dezemb_ro cJ.e 1993, que 
dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras provi
dências. 

Projeto de Lei do Senado n' 373, de 1991, que dispõe sobre 
medidas de defesa da Previdência Social e dá OutraS providências. 

Projeto de Lei do Senado n°29, de 1993, que altera a Lei D0 

7.679, de 23 de novembro de 1988, acrescentando-lhe dispositivos 
de proteção aos remu:sos naturais. · · -

Projeto de Lei do Senado n°32, de :1994, que dispõe sobre a 
graruidade do trnnsporte de passageiros nos trens urbanos e subur
banos, e dá outras providências. 

Projeto de Lei do Senado n° 41, de 1994, que autoriza o Po
der Executivo a criar a Secretaria Nacional de Pesca e Aqüicultura, 
e dá outras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n' 141, de 1993 (n' 1.719/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a jornada Corialções de tiaba
Ibo e piso salarial dos técnicos e auxiliares de enfennagem e deter-
mina outras providências. -

Projeto âe Lei da Câmara n' 206, de 1993 (n' 47!!f91, na 

Casa de origem), que altera o art. 472 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

Projeto de Lei da Câmara n'95, de 1994 (n'2-904-D/92, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a aroaliasção dos valores das 
comissões devidas a representante cOmercial. em caso de mora no 
pagamento. 

Projeto de Lei da Câmara n' 87, de 1994 (n' 3.922193, na 
Casa de origem), que institui regime especial de tiabalho para jo
vclis e "adultos, assegurando-lhes o acesso e a permanência na 
educação básica do Sistema Nacional de Educação-

Projeto de Lei da Câmara n' 86, de 1994 (n'3.913-CI93, na 
Casa de origem), que altera o art. 841 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT. 

Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1994 (n' 229-C/91, na 
Casa de origem), que proíbe a exigência de atestados de gravidez e 
esterilização e outras práticas discriminatórias, parn efeitos admis
sionais ou de permanência da relação juridica de trabalho, e dá Ou
tras providências. 

Projeto de Lei da Câmara n' 236, de 1993 (n' 22.97 fJl, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivo ao art_ }0 da Lei n° 
4.090, de 13 de julho de 1962. 

Projeto de Lei da Câmara n' 48, de 1994 (n' 1.292-CI91, na 
Casa de origem). que dá nova redaçãO a dispositivo da Consolida
ção das Le)s do Trabalho. 

-Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1994 (n' 2.763192, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a prese!vação e exploração ra-
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ciooal de oligoqueto (minbocuçu). 
Projeto de Lei da Câroarn n• 19, de 1994 (n• 156/91, na 

Casa de origem), que dispõe sobre restrição ao uSo do fumo em re
cintos fechados de uso píblico, em vefculos de tiansport.e coletivo 
e dá outras providências. 

Projeto de Lei dl! Câroarn n• 18, de 1994(n• 151/91, na 
Casa de origem), que altera o arL 629 da Consolida~_o das Leis do 
Trabalho. 

1.2.2- Requerimentos __ 
- N° 1001/94, de uriêiicia para a Mensagem D_0 293, de 

1994, do Sr. Presidente da República. solicitando ao Setiado Fede
ral a rerrat.ificação da Resolução D0 30, de 13 de abril de 1994, que 
autoriza. a União a realizar operação de credito externo junto ao 
Kreditanstalt für Wiederauíbau - KfW, no valor e_quivalente a DM 
27 JXXJJXXJPü. sendo DM 24.500.000.00 a !Íildo de empréstimo e 
DM 2500.0CO,OO coriiD cÕntnõuição financeira. destinando-se os 
recursos ao fmanciamento_ parcial do Projeto Ações Básicas de 
Saúde no Ceará; a cargo do Ministério di Saúde. . 

- N" 1002194, de urgência para o Projeto de Resolução n• 
75, de 1993, da Comissão Diretora. que altera a estrutura da Sub
secretaria de Divulgação, e dá outras providências. 

1.2.3- Comunicações 
- Do Senador Áureo Mello , referente a sua ausência dos 

trabalbos da Casa a partir do dia 13 do comnte mês. 
- Do Senador Magno Bacelar, referente a sua ausência dos 

trabalbos da Casa no perlodo de 10 a 20 de de"'mbro de _1994, por 
motivo de viagem ao exterior em caráter oficial. 

1.2.4 -Ofícios 
- N<' 06, de 1994, do Presidente da Comissão de Assuntos 

Sociais, coniUnicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado n° 
373/91. que dispõe sobre medidas de defesa da PrevidênCia Social 
e dá ourras providências •. 

- N° 07, de 1994, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, comunicando a rejeição do ProjetO -de Lei do Senado D0 

29, de 1993, que altera a Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 
1988, acrescentando-lhe dispositivos de proteção aos recursos 
naturais. 

N° 08, de 1994, do -Presidente da ComisSãO de As$Untos So-: 
ciafs, comuriicando a- rejeição do Pro}eto de Lei do -Senado n° 32, 
de 1994. que dispõe sobre a gratuidade do transporte de passagei
ros nos trens urbanos e ~J:?urbanos .. e dá outras providências. 

N° 10, de 1994, do Presidente da Comissão de Assuntos So
ciais, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do Senado D0 

40, de 1994, que acrescenta parágrafos ao art. 2° da Lei n~ 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da As
sistência Social e dá outras providências. 
· No 11, de 1994, do Presidente da Cm;nissão de Assuntos So-
ciais, co:rnUnicando a aprovação do Projeto de _Lei do Senado n° -
41. de 1994, que autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria 
Nacional de Pesca e Aquicultura, e dá outras providências. 

1.2.5 -Comunicações da Presidência 
Aberrura de prazo para recebimento de emendas aqs Proje

tas de Lei da Câmara n"s 141, 206,236 de 1993, 18,19, 48, 83,86 
e 95, de 1994; lidos no Expediente da preSente sessão. 

Abertura de prazo para interposição de recurso, ~ u_m dé
cimo da composi'lão da Casa, para que os Projetas de Lei do Sena
do n• 373/91, 29/93, 32/94, 40/94 e 41!94, sejam apreciados pelo 
Plenário. 

Abertura de prazo para interposição de recurso, por um dé
cimo dos membros do Senado, para que os projetes de Lei da Câ
mara n° 27 e 87, de 1994, continuem a sua tramitação. 

f)esp?cho dos Requerimentos n°s 958 e 976, de 1994, dos 
Senadores Áureo MeiiO e Magno Bacelar, lidos em sessões ante-

_ rioces e não votados por falta de quorum. 
13-0RDEMDODIA 
Requerimento n° 985, de 1994. do Senador Maurício Cof

re._ solicitando, nos termos do art. 172, inciso I. do Regimento ln
temo. a tn_cl_usão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 
82, de 1994, de autoria do_Senador João Rocha, que dispõe sobre a 
concessão de subsídio vitalício especial aos ex-Presidentes daRe
pública.. Aprovado. 

Requerimento n° 994, de 1994, do Senador Mauricio Cor
rêa, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolu
ção n° 93, de 1994. de iniciativa da ComisSão Diretora, que dispõe 
sobre a estrub.lra básica da Subsecretaria de Administração de Pes
soal, e dá outrns providências. Aprovado. 

Requerimento n., 998, de 1994, solicitando, a inclusão em 
Ordem do Dia do Projeto de Resolução no92, de 1994, de iniciati
va da Comissão Diretora, que altera a deno:miDação de órgãos da 
estrutura administrativa do Senado Federal e dá outras providên
cias_. AprovadO. 

1.3.1 - Discursos após a Onlem do Dia 
SENADORA JUNIA MARJSE - Regozijo pela sanção da 

Lei n° 8.878/94, de 11 de maio de 1994, que concede anistia aos 
senridores públicos demitidos durante o governo Fernando Collor 
e cobrando a sua execução prática. __ ~ 

SENADOR CID SABÓIA DE CARVAlHO, como Líder
RepeiCUssão no País ôa aprov~ção, pelo Senado, do Projeto de Lel 
n° 88, rle 1994, que concede, na forma do art. 48, inciso vm. da 
Constituição Federal, anistia aos candidatos às eleições de 1994, 
processados w c_ondenados com fundamento na Legislação Eleito-
.tal em vigor. _ _ _ 

SENADOR FRANCISCO ROlLEMBERG- Considerações 
acen:a do papel apaziguador da ONU no arbitramonto dos confli
tos intemacíonais. 

__ SENADOR MARCO MACJEL- Associando-se às homena
gens que vêm sendo prestadas a Florêncio Alves de Barros Filho, 
o "Baninbos", pelo transcurso _do centenário de seu nascimeri.to. 

1.3.2 -Apreciação de Matérias 
-Requerimentos n"s 1001 e 1002/94, lidos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 
1.3.3 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão. 
1.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 194; SESSÃ·O~EM l3 DE DEZEMBRO 
DE 1994 

2.1- ABER11JRA 
2.2- EXPEDIENTE . 
c2.2.1- Parecer 
Referente à seguinte matéria; 
Mensagem n° 376, de 1994, do Senhor Presidente da Repú

blica, submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do Se
nhor Pérsio Arida para exercer o c,argo de Presidente do Banco 
Central do Brasil. 

2..2.2- Comunicações da Presidência 
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n• 754, de 08 de de,mbro de 1994, que altera a com
posição e !i organização interna do Tribunal Regional do Trabalho 
da 8• Região, com sede em Belém-PA, e dá outras providências; 
designação de Comissão Mista e fiXação de calendário para a tra
mitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória D0 755, de 08 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
alocação, em depósitos -especiais remunerados, de recursos da dis~ 
ponibilidade fmanceira do Fundo de Amparo ao Trabalhador
FAT,"no Banco do Brasil S.A., e dá outras providências; designa-
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ção de Comissão Mista e fiXação de calendário pa:r.a. a tramitação 
da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n° 756, de 08 de dezembro de 1994, que estabelece nor
mas de controle e flscaliiãç"io sobre produtos e insumos químicos 
que possam ser destinados à elaboração d.a cocaína em suas diver
sas fon:nas e de ootras substâncias entozpecentes ou que determi
nem dependência física ou psíquica; designaçãO de Comissão Mis
ta e fiXação des:alen~o para a uamitação da matéria. 

2.2.3 -Apreciação de matérias 
Requerimento n° 997, de 1994, do Senador Marco Maciel, 

lido em sessão_ ap.terior. Aprovado. 
2.2A -Discursos do Expediente 
SENA..DQR EPJTÁCIO CAFETEIRA, coroo Lider- Indig

nação de S. fua. quanto' à matéria publicada na revista "Veja", do 
último domingo, intitulada Grampearam o presidente da TELERJ, 
na qual é denunciada a manipulação dos recursos e da máquina 
governamental. 

SENADOR ALBANO FRANCO - DeSpedindo-se do Sena
do Federal. 

SENHOR PRESIDENTE- Fala associativa da Presidência 
às homenagens prestadas ao Senhor Albano Franco que assumirá, 
em breve, o Governo de Sex:g~pe. 

SENADOR LAVOISIER MAIA- Associando-se às boroe
nagens prestadas ao Senhor Albano Franco. Despedindo-se de 
seus pares tendo em vista o término do seu mandato senatorial. 

SENADOR GARIBAUJ/ ALVES FIUIO- Apresentando 
suas despedidas e agradecimentos à Casa. na qualidade de Gover~ 
nador eleito do Rio Gnmde do Norte. 

2.2.5 ~Comunicação 
Do Senador Odacir Soares, de ausência do País, no período 

de 5 a 12 de dezembro e no perlodo de 14 a 22 de dezembro do 
corrente. ---

2.2.6- Comurucação da Presidência 
Término do prazo para apresentação de emendas ao Projeto 

de Lei da Câmara n• 110. de 1994 (n' 1339191, na Casa de ori
gem) e Projeto de Lei do Senado D0 83, de 1993, sendo que aos re~ 
feridos projetes não foram oferecidas emendas. 

Recebimento dos Ofícios D0 S S/83, 84,85 e 86, de 1994 (n% 
3.771, 3.773, 3.775 e 3::774194. na origem), do Banco Central do 
Brasil. encaminhando solicitação parn que os Governos dos Esta~ 
dos de São Paulo e de Goiás_e as Prefeituras Municipais de São 
Paulo e Rio de Janeiro, pOssam cOntratai' "Operações de crédito para 
os fms que especificam. 

Recebimento do Ofício n°3.772. de 13 do corrente, do Ban~ 
co Central do Brasil encaminhando a· Complementação dos docu
mentos necessárioS à instrução do Ofício S/74, de 1994. 

2.2.7- Requerimentos · 
. N° 1003/94, de autoria do Senador Áureo Mello, solicitando 
a transcrição, noS Anais do Senado Federal, do artigo "Carta Aber~ 
ta ao Presidente Eleito- Fernando Henrique _Ç~oso", de autoria 
do jomali,<ta Arlilido Porto, publicado no joma1 A Critica, de Manau~ 

N' 1004/94. de autoria do Senador Alfredo Campos, solici
tando que sejam considerados, como licença al)torizada, os dias 
02, OS e 12 de dezembro do corrente ano. Aprovado. 

~ 1005/94, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solici
tando que sejam considerados. coino licença. autorizada. Os dias 
07. 08, 09 e 10 de novembro de 1994. Aprovado. 

23- ORDEM DO DIA 
Projeto de Resolução n" 100, de 1994 {apresentado pela Co

missão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer 
n° 244, de 1994), que autoriza o Governo do Estado da Bahia a 
emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro 

do Estado da Babia- LFTBA, destinando-se os recuzsos ao giro 
de sua dívida mobiliária c6ni Vencimento no 1° semestre de 1995. 
Aprovado, terido USaâO da palavra o Sr. Jutaliy Magalhães. À Co-
missão Diretot:a para a redação fmal. -

Oficio n° sn4, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Centnll, encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura 
do Municípío de São Paulo•"têlativa ao pedido de emisSão de Le~ 
tras Financeiras do Tesouro daquele Município, destinadas à liquí
da.ção de precatórios judiciais. Discussão encerrada, após pare
cer de pleriálio favorável nos termoS do Projeto de Resolução n° 
107194, tendo usado da palavra os Srs.: Eduardo Suplicy, Ronan 
Tito, Jl!tahY I\.iagalhães e J arbas Passarinho. ficando a sUa votação 
adiada por até 24 horas. 

Mensagem no 309, de 1994, do Senhor Presidente da Repú
blica, encaminhando ao Se1;1ado Federal solicitação seja autorizada 
a contrat~ão de operação de crédito externo, no valor equivalente 
a até cento e quarenta milhões de dólares norte-americanos,- ·de 
priocipal, entre O Estado do Ceará e o Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao Projeto de 
Desenvolvimento Urbano e Gestão dos Recursos Hídricos do Cea· 
ri.. Aprovada, após pare<::er de plenário favorável nos termos do 
Projeto de Resolução n° 108/94, tendo usado da palavra os Srs.: 
Mauro Benevides, Ron.m Tito, Jarbas Passarinho e Jutahy Maga: 
Thães. _À Comissão Diretora para redação fmaL 

Re_daçãofuial do Projeto de Resolução n° 108/94. Aprova
da~ À promulgação. · 

Projeto de Resolução D0 97, de 1994 , que autoriza o Estado 
do Rio de Janeiro a emitii"Letras Financeiras do Tesouro do Esta
do do Rio de Janeiro- Lf'TRJ, cujos recursos serão destinados ao 
giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1° semestre de 
1995. Aprovado. À Comissão Diretoril. para redação final 

Projeto de Resolução n°98, de 1994, que autoriza o Estado 
de Pernambuco a oferecer contragannt4t _à operação de crédito ex
temo a ser contratada entre a Companhia Eneigêfica de Pemambu
co -_ CELPE e o Kreditanstalt Für WiederautbaU - K.FW. com o 
aval da União, no valOr ae R$ 9.396.495,00 equivalentes a DM 
lS.IXXl.OOO,OO. em_ 01.07.94. Aprovado. À Comissão Diretora 
para redação fmaf - -

Projeto de Resolução n° 99, de 1994 , que autoriu õ Gover· 
·no do Estado do Espírito Sã.nto a emitir Letras Financeiras do Te· 
souro do Estado do Espírito Santo' --LFI'ES, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 72,10% de sua Dívida Mobiliáriã, vencível 
no 1° semestre de 1995. Discussão adiada para a sessão do dia 
15/12/94, nos termos do Requerimento D0 1008/94. subscrito pelo 
Sr. João Calmou. 

Projeto de Resolução p0 101, de 1994 , que autoriza o-Go
verno do Estado do Mato Grosso a e"mitir, através de ofertas públi
cas. Letras Fmanceiras- do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
(LFTE-MT), destinando-se os recursos ao giro de sua dívida mobi
liária com vencimento no 1° semestre de 1995.- Aprovado. À Co
missão Diretora para redação final 

Projeto de Resolução n° 102. de 1994, que autoriza a emis
são de Letras Financeiras do TeSOOI"o do Estado do Rio Grande do 
Sul - LFIRS, ~s~das à rolagem de oitenta C oitÕ Vír"gUla dez 
por cento da divida mobiliária do Estado. vencível no 1° semestre 
de 1995. Aprovado. À Comissão Diretora para redação fmal 

- Projeto de Resolução n° 103. de 1994, que autoriza a emis-
são de Letras Financeiras do Tesouro do EstadO do Paraná- LFf
PR, destinadas à rolagem de noventa e nove inteiros e vinte centé
simos por cento, da dívida mobiliária do Estado, vencível no 1° se
mestre de 1995. Aprovado. À Cornissào Diretora para redação fmal 

Projeto de Resolução n° 1_04, de 1994, que· autoriza a cele
bração do Termo de subrogação, C~ssão e Aditamento ao Contrato 
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de Compra e Venda com Financiamentos de" Equip8m.enlos e Ma- outorgada à ~DIO CUL1URA DE PAULJ AFONSO LIDA., 
teriais destinados ãs Unidades Hospitalares Brasileiras, f'mnado para explorar s~iço de radiodifusão sonora em freqüência mOOu
em 15/02f77, entre o então Instituto de Previdência Social, INPS. !ada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Babia. Retirado da 
sucedido pelo Instituto Nacional de Assistência Médica_ da Previ- pauta .. :>termos do artigo 175, -"e", do Regimento Intemo.
dência Social - INA.MPS, em extinção, e a empresa- alemã Inter- _ _ Projeto de Decreto Legislativo n° 20. de 1994 (no 266/93, na 
med-Export-lmport. AproVado. À Comissão Oiretoia- para reda- Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permisSão 
ção final. outorgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO 

Projeto de Decreto Legislativo n° 70, de 1994 (n° 290/93, na LIDA., atualmente denominada REDE FÊNIX DE COMUNICA
C.âmar.l dos Depurados), que aprova os textos do Acordo de ÇÃO LlDA., Para explorar setViço de radiodifusão soilora em fre
Transporte fluvial pela Hidrovia Paraguaí·Paraná (Porto de Cáce- qüência modulada na Cidade de São_ José dos Pinhais, Estado do 
res-Porto de Nova Palmira) e de seus Protocolos Adicionais sobre Paraná. Retirado da pauta nos termos do artigo 175, "e", do R e· 
Assuntos Aduaneiros, Navegação e Segurança, SegurOs, Condiçõ- gimento Interno. 
es de Igualdade de Oportunidades para Maior Competitividade, _ Projeto de Decreto Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na 
Solução de~ Controvérsias e Cessação Provisórià. de Bandeira. _ Câmara~ Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
Aprovado. A Comissão Diretora para redação final da FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCO VERDE L TDA., 

Projeto de Lei do Senado n° 112. de 1993, de autori"a do,~- para explomr seiViço de radiodifusão sonora em freqüência modu
nador César Dias, que altera o art. 19 da Lei n° 6._(X)l, de 1973, !ada na Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. Retirado 
dispondo sobre o ptocesso para a demarcação das teii3s indígenas, da pauta nos termos do artigo 175, "e'', do Regimento Interno. 
e dá outras providências. Aprovado com emenda, após usar da Projeto de Oeçreto Legislativo n° 26, de 1994 (n°344/93, na 
palavra o Sr. Jarbas Passarinho. À Comissão Diretora para re- C~ dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à. 
dação final. RAD!O CAMPOS DOURADOS FM LIDA. para explorar servi-

Projeto de Lei da Câmara n° 199. de 1993-(n° 53/91, na ço de radiodifusão sonora em freqiiência modulada na Cidade de 
Casa de origem), que dispõe sobre a Política NaciotW de Sane.f!:- Medianeira, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos termos do 
mento. seus instrumentos e dá outras providências. Aprovado. A artigo 175, "e", do Regimento Interno. 
sanção. -l:mjeto de Decreto Legislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93, na 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei dq Sena(lo n° 114, C~ cfus Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à 
de 1991 (n° 256019t;Diiquela Casa). de autoria do Senador Marco RADIO SERRA NEGRA FM LTDA., para explorar serviço dera
Maciei. que estabelece normas para o uso das técnicas d~ en_genba- diodifusão Sonora. em freqüência. modulada na Cidade de Alterosa, 
ria genética para a construção, manipulação, circulação elaboração Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta nos termos do artigo 
de moléaJias de DNA - Recombinante e de orga.nismos e vírus 175, "e'', do Regimento Interno. 
que os contenham e dã outras providéncias. Aprovado, após pa- Projeto de Lei da Câmara no 117, de 1994 (n° 4.151/93, na 
recer de plef!.áriO favoráv~l. Je.ndo usad9. da palavra o Sr. Jutahy Casa de origem), que altera dispositivos-do Decret~Lei n° 227, de 
Magalhães. A Comissão Diretoril para redação fma!~ 28 de fevereiro de 1967. Retirado da pauta nos termos do artigo 

Reda@o fmal do Projeto de Lei dO SeDado n° 114, de 1991. 175, "e", do Regi.mentolntemo. -
Aprovada. À>anção. • _____ . _ ~-- Projeto de Lei da Cãmara n° 122. de 1!194 (n° 4.714/94, na 

Projeto de Lei da Cãmara n° 128, de 1!194(n• 4.147/93, na Ca.a de origem), que altera a redação do parágrafo únioo do art. 
Casa de origem), de iniciativã dO-Presidente dã República, que 60 da Lei n° 8713. de setembro de 1993. Retirado da pauta nos 
transforma a Companhia de Pesquisa de ReCQrsDl> l\![inerais - termos do artigo 175. "e", do Regimento Interno. Retirado da 
CPRM. em empresa pública e dá outras providências. Aprovad~ pauta nos te~os do art. 175. "e", do Regimento Interno. 
com emenda de redação. após parecer de plenário favorável. A . Projeto de Lei da Câmara n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, 
Comissão Diretora para reda,ção fmal. . na Casa de origem). que cria e transforma. no quadro perma~ 

Reda~o final do Projeto de Lei da Câmara n° _12_8, de 1994. nente de pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Traba-
Aprovada. À sanção. - -lho da 6• Região, os cargos que menciona e dá outras providên-

Projetode Decreto Legislativo n°62, de 1993 (n°268/93, na· cias. Retirado da pauta, nos lennos do art. 175, "e", do Regi~ 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a conCessão mente Interno. 
outQiiada à SOCIEDADE RÁDIO VlLA REAL LTDA., para ex- Prôjeto de Resolução no 122, de 1993. de autoria dO Sena
piorar serviço de radiodifusão Sonora em onda média na cidade de dor Marco Maciel, que cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. 
OJiabá, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos termos Retirado da pauta nos termos do artigo 175. "e", do Regimento In
do artigo 115, "e".do Regimento Interno. temo. Re_tirado da pauta nos lermos do artigo 175, "e", do Regi-

Projeto de Decreto Legislativo D0 64, de 1993 (0° 215193. ria nleiito fnterno. 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão Projeto de Resolução n° 94, de 1994. de autoria do Senador 
outorgada ã SOCIEDADE RÁDIO El\1ISSORA PARANAENSE. Coutfubo Jorge, que altera o Regimento Interno do Senado Fede
S/A para explorar setviço de radiodifusão~ S9DS e imagens (tele- ral, iransfonnando a Comissão de Educação em Comissão _de Edu· 
visão), na Cidade· de Londrina; Es'tado do. Paraná. Retirado da cação, Ciência e Tecnologia. Retirado da pauta nos termos do 
pauta nos tellDos do artigo 175, "e", do Regimento Interno. art:- 175, "e", do Regimento Tn~rno.--

Projeto de Decreto Legislativo n° 69, de 1993 (ri0 313/93, na Oficio n° S/72, de 1994. do Senhor Presidente do Banco 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissãO à Centml, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
RÁDIO MARIANA LIDA. para explorar serviço de radiodifusão do Estado de São_Pau1o, relativa ao pedido de emissão de Letras 
sonora em freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
Minas Gerais. Retirado da pauta nos termos do __ artigo 175, "e", das à liquidação de precatórios judíciais. Re"tirado da pauta nos 
do RegimentO Interno. - terin_OS 00 art. 175, "e'', do Regimento Interno. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1994 (n° 303/93, na Projeto _de Lei da Cãmara n• 151, de 1992 (n° 1.002, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que-renova a pc!rm.issão ·casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição sin-
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dica! a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis 
do Traba1bo, aprovada pelo Decreto-.Lei n° 5.452, de 1° de maio de 
1943 e dá outrns providências. Retirado da pauta nos termos do 
artigo 175, "e", do Regimento Interno. 

Projero de Lei do Senaão n° 232, de 1991, de autoria do Se
nador Jutaby Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a defmir 
as temls indispensáveis à- preservação ambiental, integnmtes 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. Retirado da pau
ta nos termos do artigo 175. ''e". do Regimento Interno. 

Projero de Lei do "Senado n° 11, de 1994-Complementar. de 
autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de re
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS. e dá 
outras providências. Retirado da pauta nos termos do artigo 175, 
"e", do RegimentO Interno. 

Projero de Lei da Câmara n° 35, de 1994 (n° 3.172, de 1992. 
na Casa de origem): de iniciativa d_o Ministério Público da União. 
que dispõe sobre a criação de Procuradorias da República em mu
nicípioS dó interiõr, e dá outras providências. Retirado da pauta 
nos termos do art.175, "e", do Regimento Iittemo. 

Projeto de Lei do Senado n° 73, de 1991, de autoria do Se
nador Jutaby Magalhães, que dispõe sobre isenção do imposlO de 
renda para bolsas de estudos de médicos residentes e remuneração 
de estudantes em estágio para complementação de estudos univer
sitários. Retirado da pauta nos termos do art_ 175, "e", do Regi
mento Interno. 

Projeto de Lei do Senadon° 130. de 1993, de autoria do Se
nador ~eto _de Lavor, que conCede ao idoso e ao deficiente fí
sico ou mental, o benefício da percepção de um salário núnimo 
mensal, desde que comprovem não possuir meios de prover a pró
pria manutenção ou tê-la provida por sua família, regulamentando 
o incisO V do artigo 203 da Constituição Federal. Retirado da 
pauta. nos termos do art. lí5, "e", do RegimentO Interno. 

Mensagem n°314, de 1994 (n° R99194.-na origeril). de"24 de 
ourubro do corrente ano, pela 'qual o Senhor Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor V AL
DIR RIGHE'lTO, pãrã ·exercer o cargo de Ministro Toga~ do 
Tribunal Superior do Trabalho. Retirado da pauta nos termos do 
artigo 175. "e'', do Regimetit.Cilntem.o--:------

Mensagem no 349, g~ 1994 (n_0 991!94, na origem), de 11 de 
junho do corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha_ do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargÕ- de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Retirado da 
panta nos tennos do artigo 175, ''e 11

, do Re"giiflimt01nterno. 
Projero de Decrero Legislativo n• 44, de -1993"(n° 250/93 na 

Câ..mafa dos Deputados), que aProva o afõ-que·renova a permissão 
da RADIO INDEPENDENI'E L TDA. para explorar serviço de ra" 
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado. 
EStado do Rio Grnnde do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1993 (ri0 -253/93, na 
Câmara dos_D~tados), que aprova o ã.t6 que renOVa i concessão 
outorgada ?i RÁDIO CAPINZAL LIDA: para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Ca:pinzal, Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta d"e quorum.-

Projero de Decreto Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na 
CâDJara dos Deputados), que aprova o ato qUe renova a permissão 
ourorgada à RÁDIO FRATERNIDADE L TDA. para explorar ser
viço de mdiodifusão sonora em freqüencla-D:iodulada na Cidade de 
A..mras. Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decretei Legislativo 0° 48, de 1993 (n° 264/93, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato qUe ieOOVa a pennissão 
da RÁDIO JORNAL DO BRASIL LTDA., para explorar seJViÇO 

de radiodifusão sonora em freqllêocia modulada na Cidade do R Íl, 
_de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n°49, de 1993 (n°273/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a penní:r.são 
da RÁDIO LITORAL LTDA. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em f:reqúência modulada na Cidade de Osório, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 50, de 1993 (n° 277/93. na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a \\11 .,, ,, j; .• 

deferida ao SISTEMA NOVA ERA DIJ COMUNICA\,''", 
LTDA., para explorar seiViço de radiodifusão sonora em on& r. i,: 

·dia na Cidade de Bom.zópolis, Estado do Paraná. Votação adiada 
por falta de quorum. -

Projeto de Decreto Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93. u;t 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que 1enova a \'l)W'e""J,• 
- oUtorgada à RÁDIO GRANDE LAGO LTDA. para e-xph)rar ser-.,. 

ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Snn; 1 : i: 

lena. Estado do Paraná. Votaçii(• adiada por falta de quontnl. 
Projeto de Decreto Legislativo n° 55, de 199~ (n°267N:~. : .. , 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato. que renova a c(mçcs">ã<' 
outorgada à PAQUETA E?YIPREENDIMENTOS LTDA. para C".'< 

piorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidarl.· · 
Floriano. Estado do Píauí. Votação adiada pnr falt:t d1· quor"' · 

Píojeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° :;OR '!.' 
Câiilliril dos peputados), que aprova o at<; que 1'Cn0va a nu!: ~·=-:~ 
deferida à RADIO CULTIJRA DE TIMBO LTDA., para cxpl<•w 
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade. de Tim 
bó, Estado de Santa Catarina. Votação adiada JXrr falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 9. ae 1994 (n° 301/93. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS LTDA., para explorar sct-v1 
ço de radiodifusão de sons e imagenS (televisão) na CiJ<.\•J'-. ..:.· 
Santarém. Estado do Pará. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo D0 lO, de 1994(11° 297i93 Wi 

Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à 
l-lJNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar servi..::' ~~, 
-radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusJV.L· 
mente educativos, na Cidade de Novo Hambu~o. Estado do Rio 
Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. -

Projeto de Decreto Legislativo~ 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 servi" 
ço de radiodifusão ~sonora em freqüênc..-ia modulada na Cidade de 
Fortalep. Estado do Ceará. Votação adiada por faita de quorom. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (n°319/93. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ouiorga perm.iss.ãn ~ 
FUNDAÇÃO CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de.Saroc.aba, Estado de São Paulo._ Votação adiada por falta <ir
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n°252/93. na 
. Qâmara dos D~tados). que aprova o ato que renova a concessãçr 
outorgada à RADIO ARAGUAlA LIDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em on-da média na Cidade d~ Araguaína, Esta
do do Tocantins. V ~tação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 19, de 1994 (n°254193, n~ 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS L TDA. para explorar serviço dera
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápo-lis. 
Estado de Goiás _Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n°23, de 1994 (n° 327193, na 
Câmara dos Deputados\ one arrova o ato que renova a com·,•s.<:;iv 
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outorgada à RÁDIO MONTANHÊS DE BOTEUiOS LIDA. 3- ATA DA 195" SESSÃO, EM 13 DE DEZEMBRO 
para explorar serviçO de radiodifusão sonora em onda média na DE 1994 
Cidade de Botelbos, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por 3.1 - ABERTIJRA 
falta de quorum. 3.2- EXPEDIENTE 

Projeto de De<:reto Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328193, na 3.2.1- Pa.-eceres 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Referentes às seguintes matérias: 
FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPU- -Projeto de Resoluçãon•97,de 1994, que autoriza o Esta-
CAÍ para executar setViço C:e radiodifusão sonora em freqüência do do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEs
modulada. com fins exclusivamente educativos, na cidade de Pou- tado do Rio de Janeiro-- LFTRI, cujos recur.;os serão destinados 
so Alegre, Estado de Minas Gerais. -VotaÇão adiãda por falta de ao giro da Dívida Moblli.ái:ia doEstado, vencível no 1° semestre de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de I 994 (n• 222/92, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o lexto do Acordo Ortográfi
co da Língua Portuguesa, assinado em LisOOa, em 16 de dezembro 
de 1990. Votação adjada por falta de quorum. 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 179, 
de 1990 (n• 202/91, naqnela Casa), de autoria do Senado.-Feman
do Henrique Canloso, que dispõe sobre o regime de prestação de 
serviços públicos pela iniciativ~ privada~ -previsto no art. 175 da 
Constiruição, e regula a concessão de obra pública. Votação adia· 
da por falta de quorum. _ 

Projeto de Lei da Câmara n• 13, de 1991 -Complementar 
(n° 223190- Complementar. na Casa de origem). que regulamenta 
o § 2° do art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre a edição 
e o processo legislativo das medidas provisórias preVistas no art.. 
62 da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Leida Câmara n• 125, de 1991 -,_Complementar· 
(n• 60/89-Complementar, na Casa de origem), qne disciplina os li
mites das despesas com o funcionalismo público, na fom::ta do art. 
169 da Constituição Federni. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Lerdo·Senado.ll•i7, de 1991- Complementar, 
de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3° 
do art. 192 da Constituição Fedtial, -qne dispõe sobre a cobrança 
de juros reais máximos, e dá outras providências. Votação adiada 

. por falta de quomm. 
Requerimento n° 484, de 1994, _do SenadÔr Marco Maciei, 

solicitando. nos tennos regimentais, a convocação tio Presidente e 
do Secretário do Conselho Nacional de Segurança Alimen~ 
(CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de Duqne de Caxias e 
Doutor Herbert de Sou ii (lletinho ), para prestar, perante o Plená
rio do Senado Fedem], esclarecimentos sobre o quadro de mortali
dade infantil no Brasil, especialmente nas regiões mais pobres. e 
apresentar as sugestões e medidas que o órgão proporá. ao Senhor 
Presidente da República, com vistas a enfrentar tão grave questão. 
Votação adiada por falta de quorum. 

2.3.2- Disatrsos após a Ordem do Dia 

SENADOR ODACIR SOARES - Expectativa da Nação 
quanto ao cumprimento das promessas de campanha do Presidente 
Cleito Fernando Henrique Cardoso, principalmente no que se refe. 
re à enorme dívida sociaL 

SENADOR DIVALDO SURUAGY- Em discurso de despe
dida, S. Exa. faz considerações aCerca do momento político brasi
leiro e de suas contribuições para a vida pú.blica. 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO - Agradecimentos ao 
Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e aos arquitetos do Brasil 
por ter sido agraciado com o "Colar de Ouro", por ocasião do XIV 
Congresso Brasileiro de Arquitetos. 

2.3.3- Comunicação da Presidência 
- Convocaç_~ de sessão extrnordinária a realiiar~se hoje,~ 

22 horas, com Ordem do Dia que designa. 
2.4- ENCERRAMENTO 

I 995.( Redação fmal) 
-Projeto de Resolução n• 98, de 1994, que autoriza o Esta

do de Pernambuco a oferecer contragarantia ! operação de crédito 
externo a ser contralada entre a Companhia Energética de Peinam
buco- CELPE e o Kreditansta.lt Fur Wiederaufbau- KFW, com o 
aval da União, no valor de R$ 9.396.495,00 (nove milhões, treZen
tos e noventa e seis mil, quatrocentos e noven~ e cinco ~s), 
equivalentes a DM 15.000.000,00 (quinze milliões de marcos ale~ 
mães), em l 0 dejulbo de 1994.(Redação final) .. 

-Projeto de Resoluçãon° 100, de '1994, que autõriza_o Go
verno do Estado da Bahia a emitir, atrav~ de ofertaS públicas, Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado da Sabia- LFTBA, desti~ 
nando-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária_com venci
mento no primeiro semestre de !995.( Redação fmal) 

· -Projeto de Resolução n° 101, de 1994, que autoriza o Go
verno do Estado do Mato Grosso a emitir, attavés de ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso
LFIE-Mf, cujos :rêcursos serão destinados_ ao giro de_ sua dívida 
mobiliária, vencível no primeiro semestre de !995.(Redação fmal) 

- Projeto de Resolução n• 102, de 1994. que autoriza o Go
verno do Estado do Rio Gmnde do Sul a emitir, através de Ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande 
do Sul -- LFf-RS,_ cujos recursos serão destinados ã rolagem de 
88,10% de sua díVida mobiliária, vencível no primeiro semestre de 
1995~ Redação frilal) 

- Projeto de Resolução n• 103, de !994, que autoriza a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná
LFT-PR, destinados à rolagem de 99.20% da divida mobi!iãria do 
Estado, vencível no primeiro semestre de 1995.( Redação final) 

-Projeto de Resolução n° 104, de 1994, que autoriza a ceie- -
bração do Termo de Subiogação, Cessão e Aditamento ao Confia
to de Colnpra e Venda com Financiamento de Equipamentos e 
Materiais destinados às Unidades Hospitalares Brasileiras, fumado 
em 15 de fevereiro de 1977, entre o então lnstibJto de Previdência 
Socié}.l- INPS, sucedido pelo lnstiruto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social- INAMPS, em extinção, e a empre
sa alemã lnlenned-Export-lmparL( Redação fmal) 

-Projeto de Decreto Legislativo n•7o, de 1994, qne aprova 
os textos do Acordo de Transporte fluvial pela Hidrovia Paraguai
Paraná (Porto de Cáceres-Pono de Nova Palmira) e de seus Proto
colos Adicionais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e Segu
rança, Seguros, Condições de Igualdade de Oportunidades para 
Maior Competitividade, Solução de Conlrovérsias e Cessação Pro
visória de Bandeira.( Redação fmal) 

3.2.2 - Apreàação de Matérias 
Redações fmais do Projeto de Decreto Legislativo n• 70194 

e dos Projetosde Resolução n"s 97, 98, 100 a 104/94,lidos na pre
sente sessão. Aprovadas nos termos dos Requerimentos n°s 1.013 
a I.OZO, de I 994. À promulgação. 

3.2.3- Requerimentos 
- ~ 1021, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da 

Câmar.1 n• 13 I, de 1994, qne dispõe sobre a tr.msfonnação de caigOS 

de caneim do Ministério Público Militar e dá ootras providências. 
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- ~ 1022, de 1994, de urgência para o Projeto de Lei da dá outras providências._ Aprovado, com emendas após pareceres 
t:ãmara n• 79, de 1994, que regula a profissão de motDrista antô- de plenário favoráveis. A Comissão Diretora P""' redação fmal. 
nomo locador de táxi de empresas e dá outras providências. - Redação fmal do Projeto de Resolu~o n° 92194. Aprova~ 

3.2A -Apreciação de dlatérias da, nos termos do Requerimento n° 1025/94. À promulgação 
-Projeto de Decreto Legislativo n° 99, de 1994 (n° 448/94, -Projeto_ de Resolução n° 106, de 1994,_que define, em de-

na Câmara dos Deputados), que concede autorização para o envio cor.rência da Lei D0 8.911, de 11 de julho de 1994, os critérios de 
de oontingente militar para o processo de pacificilção politica de incorponlção da vantagem prevista no art. 62 da Lei n• 8.112, de 
Angola, em R:gime de urgência nos tennos do RequeripiCillo n• 11 de dezembro de 1990.~ e no art. 41 da Resolução n• 42, de 1993, 
1023/94. Aprovado após parecer de plenário favorável. A Comis- e dá outras providência. ~provado com subemenda, após parece-
são DiretOia plll11 redação fmal. R:S de plenário favoráveis. A Comissão Diretora para R:dação fmaL 

- Re4ação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 99/94. - Redação Final do Projeto de Resolução n• 106/94. Apro-
Aprovada. À promulgação. vada. À promulgação. 

- Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n• 112/93, que 3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
altem o art. 19 da Ü:i n• 6.001, de 1973, dispondo sobre o proces- -Requerimentos n% 1022~ e 1021/94, lidos no Expediente 
so pam a deman:;,açio das tetras indígenas e dá outras providên- da presente sessão. Aprovados. 
cias. Aprovada. A Cimam. dos Deputados. 3..3..2 - Comunicação da Presidência 

33- ORDEM DO DIA - Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a 
- Requerimento n° 996, de 1994. do Senador Impuan Costa realizar-se am.aDhã, ãs 1 O horas e 30 riiinti.tos, com Ordem do Dia 

Júnior, solicitando que sobre o Projeto de Lei da Câmara n• !O!, que designa. 
de 1993 (n• 1.258188, na Casa de origem), que fiXa diR:trizes e be- 3.4- ENCERRAMENTO 
ses da edu~ nacional, além da Comissão oonstant.e do de:opa
cho iniciãlSeja ouvida, também, a de Constimição, .JUStiçã e Cida
dania. Votaçio adiada para a sessão do pt6xi.mo dia 15, nos ter
mos do Requerimento D0 1024194. 

- Projeto de Resolução n• 92, de 1994, que altera a denomi
nação de órgãos da estrUtura administrativa do Senado Federal e 

4- ATO DO PRESIDENTE 
- N" 376, de 1994 

S- MESA DIRETORA 
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS 
7 -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Ata da 1938 Sessão, em 13 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs. Levy Dias, Nabor Júnior e Luddio Portella 

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

Albano Franco - Alfredo Campos - Alllliio Bezcira - Car
los PalroC'Í.nio - César Dias .: Cid Saboia de Carvalho - Coutinho 
Jorge - Dario Pereira - Dirc-eu ~iro - DiVaido SúiUilgy -
Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo- Francisco 
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gilberto Miranda- Guilher
me Palmeira - Hugo Napoleão- Humberto Lucena- hapuan Cos
ta Jõnior- Jacques Silva - Jarbas Passarinho - João Calmon -
João França- João Rocha- Joaquim Beato- Jonas PiDheiro- Jô
nice Tristão- Josaphat Marinho- José Richa- Júnia Marise- Ju
tahy Magalhães - Lavoisier Maia- Levy Dias - l..ooremberg Nunes 
Rocha- Loorival Baptista- Luádio Portella- Marro Maciel- Meim 
Filho- Moisés Abrão '- Nabor Júnior- Ney Mar.mhão- ()daçir Soa
res- Pedro Simon- Jl,eginaldo Duarte- Tec<ônio VIlela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Luádio Portella) - A lista de pre· 
sença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus,- iniciamos nossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 
PARECER N• 273, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro· 

_jeto de Lei do Senado D0 40, de 1994, que "Acrescen
ta parágrafos ao art; 2"-da Lei n" 8.742, de 7 de de
-zerilbro de 1993, que "Dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras.providêndas". 

Relator: Senador ~;;Ba<x;ia~ -
De iniciativa do nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho, o 

Projeto de Lei em exame pretenéle acre~otar parágrafos ao art 2° 
da Lei n• 8.742, com a fmalidade de explicitar a garantia de bene
ficies devidos a pessoas portadoras de deficiência e a idosos. 

O artigo referido traz o elenco dos objetivos _da assistência 
social, quais sejam: a proteção ã família, à matemidade, à infância, 
à adolescência e ã velliice; o amparo às crianças e adolescentes ca~ 
rentes; a promoção da integração ao mercado de trabalho; a babili~ 
tação e reabilitação das pessoas portadoras-de deficiência e a pro
moção de sua integração à vida comunitária; a garantia de I (um) 
salário mínimo de beneficio mensal ã pessoa portadora de defi
ciência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a 
própria manutenção ou de tê-fu provida por sua familla. (grifcinoSso) 

Ora, desde a promulgação da nova Carta Constitucional, tal 
beneficio, jfo previstO no- item V do art. 203, deveria estar sendo 
concedido. · ~1 não ocone. Não hã notícia de idos-o carente ou Pes
soa deficie. _ que tenha alcançado o ''beneplácito" da instituição 
respoosáve 10 sentido do cumprimento dPsse dispositivo consti
tucionaL 

Mesn. 'após a promulgação da Lei n° 8.742"; as dificuldades 
persistem;. mas a alegação de "falta de regulamen;aç?.o da matéria 
(que, aliás, soa falsa, apta a encobrir a ver<l.ldeira mzã0 tla lnjusti-
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'1 <'ometida contra esses necessitados) não poderá. domvante, ser 
... :.. se apnwada esta proposta. que ora examinamos. 

Analisado o teor da alínea a, constata-se não restar dúv1das 
l(IJ:ttll<l a quem são os pgrtadores de deficiência a serem com.em
pl.J.J(lS; igualmente~m relação à alínea b, impossível dctcmlinar 

, l1Y n~ais clareza quando os idoso'i- serão merecedores dn benefi
. :~~ L'nsal. 

f~l:~nn1Jeccndo, portanto. o mérito do Projeto de Lei do Se
··•·' n" .~o. o •[Ual conuibuirá para a reintegração social de alguns 

• ... r::n.sos mais carentes cidadãos, somos pela sua aprovação. 
SaJa das Comissões, 30 de novembro de -1994. - Jutahy 

Ma.galhães. Presidente - Magno Bacelar, Relator-- Dário Pet-e"ira.
Jonas Pinheiro- Cid Sabóia de Carvalho, (abstenção)- João Fran
<,:a - Ncy Maranhão -: Joaquim Beato - Odacir Soares - Luc'idio 
Pnrtl'!la - Ronaldo Aragão- Carlos Patrocínio- Coutinho Jorge
J · .. · J.:.,,l·ha .::MoisésAbrão-CésarDias-JacquesSilva .. 

PARECER N' 274, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto 
d<: I.ei do Senado n° 373, de 1991, que "dispõe sobre 
mt'didas de defesa da ]1revidência Social c dá outras 
providências. 

·.·.·:laiUI': Sc.•nador Luddio PorteDa 

1-Relatório 

_ O Projeto de Lei do Senado n° 373, de 1991, <X: autoria do 
li-U:->tlc Senador Nelson Wedekin, estabelece normas e procedimen~ 
1;·,. ·. '"mJo pmtcger o sistema previdenciário da ocorrência de 
:•· .n,!.· .... proporcionar~lbes maior agilidade nas execi.Jções fiscaíS
dt· :.;l'U i11teresse e incrcmçntar a respectiva arrecadação. 

O art. 1 r. fua a obrigatoriedade de envio ao Instituto Nado- -
na! '"lo S_cguro Social- INSS das cópias dos documentos compro~ 
t • de inexistência -de _débüo relativos a conlribuiÇões sociais, 
que servirem para instruir a, alienação. oneração, registro ou matrí
cula de bens. Busca o artigo, segundo a jurisdição que acompanha 
o Projeto. "proporcionar à admiriistraÇão previdenciária Uin meé:a
msmo eficaz de coibição das falsificações cometidas". 

O art. zo facilita "a cessão de servidores à Justiça Federal e 
o.J·~> E!.tndos, como fo~de agilizar milhares de execuções fiscais 
(!•• lr~:eresse da arrecadação previdenciária''. 

Os arts. 3° e 4°, por seu turno, estabelecem duplo grau de ju
, ;-~lb .·3.•> das sentenças e decisões -contra o INSS. repTesCiltai:tdo, de 
•~~>1:Jo com o nobre Senador Wedekin, mecanismos adicionais de 

. redução das fraudes. contra o sistema. Com o mesm<Y objetivo, o 
parâgra.ÍO único do a:rt 4° suprime as diligências nos recursos ad
mfnistralivos e o -art. 5° fixa a OOrigatoriedade de comunicação ãs 
nut<)lidades competentes das decisões desfavoráveis ao INSS. 

Por fim o art. 6b abre a pm:sibilidade de que débitos para 
'clllll a Previdência S_ocial sejam liquidados mediante endosso e en
lf<•ga de Titulos da Dívida Agrária- TDA. Argumenta o aUtor do 
ITnj•!o qu<' esta•inedida representa ''mecanismo de aprimoramento 
,. incT{'mênto 0a arrecadação previdencUíria", podendo estes títulos 
• '•n..:firnir cxcdcnte reserva técnk:l da Previdência. 

1-' I) rclat<'rrin 

[J- Voto do Relator 

O PLS no 373/91 propõe, de fato, uma série de medidas fac
li veis de aprimorar a fiscalização e o Controle sobre o rec<olhim.en~ 
to de contribuições sociais. 

O envio, por parte dos Oficiais de Tabelionatos e de RegiS~ 
li~.-•:; de imóveis, dos documemos comprobatórios de: inexistência 
de débitPs tend•' .t aprimorar, indubitavelmente, a transparência do 
~i;.ter.la arrc·<.:adad.rr. 

A cessão de servidores à Justiça, como forma de agilizar o 
andamento das execuções fiscais de interesse ·aa Previdência. tam
bém constituí valioso mecanismo de maximização do montante ar
-recadado. 

Da mesma fonna, não há dúvida de que o duplo grau de ju
nsdição, a proibição de r:onversão cm diligência dos recursos ad
ministrativos e o enviO. ii Presidência do IN'SS e ao Ministro afim, 
das decisões proferidas <.:lmtra o INSS em matéria vinculada à ar
recadação, constituem eJementos adicionais de proteção dos inte
re·sses·da Previdência Social . 

Todavia, o disp()SitiVci- qUC: trata da liquidação das dívidas 
junto ao Sistema dt· Seguridade Social mediarite endosso e entrega 
de TDA (art. 6°) foi prejudicado pelo longo período decorrido en
tre a apresentação do PLS n° 373, de 1991. e sua apreciação por 
esta Casa. Não h.á, conto se sabe, respaldo constitucional para le· 
gislar sobre situações pretéritas, como é o caso dos débitos previ
denciários vigentes até 31 de dc:t.emhro de 1991. 

Ademais. os TDA têm se configurado como investiinentos 
não auativos nos últimos anos. O Incra não vem honrando seus 
c.·ompromissos e o deságio do título é muito expressivo. 

.Cabe ressaltar, fmalmentc, que. embora não tendo interfe· 
rência no mérito, o critério temporal também prejudicoU o disposto 
nos arts. 4° e 5°. na medida em que. após o desmembramento do 
Minístério do Trabalho r da Previdência Social, não mais existem 
nem as ''Juntas de Recursos do Trabalho e da Previdência Social" 
nem a figura do "Ministro do Trabalho e da Previdência Social". 

Tendo em vista Cssas conSicteTações, somos pela aproVação 
do Projeto de Lei do Senado n° 373, de f991, de autoria do Sena
dor Nelson Wedekin, apresentando, não obstame, duas emendas: 
uma supressiva do art. 6°e outra apenas alternndoa redação doca
put do art. 4° e a redação do rut. 5°, conforme a seguir 

EMENDA N' 1-CAS 

Suprima-se o_arL 6° 

EMENDA N' 2-CAS 

Dê-se ao capilt do art. 4° e ao art. 5° a seguinte redaçâo: do 
art. SOe a redação do art. 5°, conforme a seguir 

EMENDA N' 1-CAS 
Suprima-se o art. 6° 
EMENDA N' 2-CAS 
Dê-se ao caput do art. 4o e ao art. 5° a seguinte reda.ção: 

Art. 4° Sujeitam-se a duplo grau de jurisdição as 
decisões proferidas pelas Juntas de Recutws da Previ
dência Social- CRPS contra o Instituto Nacional do Se~ 
guro Social - INSS. em matéria de arrecadação previ
denciária. 

- -······---·---···· -·· _ .............. -·············--.... ··-········----
-Art. 5° As decisões_ de interesse da arrecadação 

previdenciária, proferidas pelo Conselho de Recursos da 
Previdência Social - CRPS contra o Instituto Nacional 
do Seguro SociaJ - INSS serão tnmsmitidas, mensal
men;.c, ã Presidência do Institu-to e ao MiniStro dã Previ
dência Social. 

" ···--··-·······-·· .. "···································-·----
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994. - Jutahy 

Magalhães, Presidente- Lucídio Portel la, Relator- Cid Sabóia de 
Carvalho - Odacir Soares - Dário Pereira - João França - Ney 
Maranhão - Joaquim Beato - Carlos Patrocínio - João Rocha -
Ronaldo Aragão- Moisés Abrão- Coutinho Jorge- César Dias
Jacques Silva. 
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO 

DE ASSUNTOS SOCIAIS 

PROJETO DE LELDO SENADO N" 373, DE 1991 

Dispõe sobre medidas de ,Pefesa da Previdência 
Social e dá outras providências. 

Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Os..Oficiais de Tabelionatos e de Registros de1rnó

veis enviarão, mensalmente, ao Instituto Nacio~ do Seguro s~ 
cial (INSS). na capital do respectivo Estado, cópias dos documen
tos comprobatórios de inexistência de débito relativo às contribui
ções sociais que serviram para instruir a alienação, oneração, re
gistro ou matriet~la de ~ns. nos termos do disposto no artigo 47 da 
Lei n• 8.212. de 24 de julho de 1991. 

·§ 1° A inobservância da obrigação prevista no caput imPor
tará em responsabilidade civil, penal e funcional de seus titulares. 

§ 2° O Instituto Nacional dQ Seguro Social (INSS). promo
verá.. mensalmente, o cruzamento dos documentos referidos no ca~ 
put com aqueles fornecidos por seus órgãos, tomando as medidas 
para apurar a responsabilidade criminal cabíveis, além da cobrança 
dos débitos previdencíários correspondentes. 

· § 3° Em caso de omissão, o servidor será responsável pela 
reposição do prejuízo,- sem prejuízo das sançõeS pênãís-e adminís~ 
trativas cabíveis. 

Art. 2° Fica o INSS autorizado a ceder, sem ónus, à Justiça 
Federal e à Justiça dos Estados, servidores encarregados de zelar 
pelo rápído and.amento das execuções fiscais propostas pela Previ
dência Social. 

Art. 3° Sujeita-se a duplo-grau -de jurisdição, não piuduzin
do efeito serião depois ·ae · confirmada pelo Tribunal, a sentença 
proferida contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 
matéria de arrecadação previdenciária. independentemente do va
lor dado à causa. 

Parágrafo único. _No e<i_so previsto neste artigo, o juiz orde
nará a remessa dos autos ao Tribunal, haja ou não apelação volun
tária da parte vencida. 

Art. 4o Sujeitam-se a duplo grau de jurisdição as decisões 
proferidas pelas Juntas de Recursos da Previd~ncia Social- CRPS 
conlra o Instituto Nacionlt do SegUro Social - INSS, em matéria 
de arrecadação previdenciária. 

Parágrafo único. Em matéria de interesse da arrecadação 
previdenciária fica ·vedada a conversão em diligência de recursos 
em processamento nos órgãos colegiados de cootrole jurisdicional da 
Previdência Social, os quais deverão tramiJar em regime de urgência. 

Art. 5° As decisões de interesse da_arrecadaç.ão previdenciá
ria proferidas pelo Conselho de Recursos da Previdência Social
CRPS contra o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS serão 
transmitidas, mensalmente, à Presidência do Instituto e ao Minis
tro da Previdência Social. 

Art. 6° O P,oder Executivo regulamentará a presente Lei ao 
prazo de 30 (trinta) dias a contar da. data de sua promulgação. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data e sua publicação. 
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1994. - Senador 

J utahy Magalhães, Presidente. 

PARECER N" 275, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro· 
jeto de Lei do Senado D0 29, de 1993, que 8ltera a Lei 
D

0 7.679, de 23 de novembro de 19_88, acrescentandow 
lhe dispositivos de proteção aos rewrsos naturais. 

Relator: Senador CouUnho Jorge 

I- Relatório 

O Projeto em epígrafe origina-se de iniciativa do Senãdor 
f'viárcio Lacerda e visa a promover altetações na Leí n° 7.679, de 
23 de novembro de 1988, a qual''dispõe sobre a protbição da pes
ca de espécies em peúodos de reprodução. e dá outras providências". 

O Projeto estabelece que a ftxação de atos normativos do 
Poder Executivo referentes aos períodos de proibição da pesca de
verá atender, entre outras. às peculiaridades regionais e as de cada 
espécie de peixe. Promove, assim, alteraçãO no que diSpõe a Lei 
arual, que menciona apenas as peculiaridades regionais. O Projeto 
modifica. -ainda, a redação da Lei D0 7.679, ao substinür a expres
são "tomada das medidas necessárias ao ordenamento pesqueiro". 
por ••tomada das medidas imprescindíveis ao ordenamento pes
queiro". 

O Projeto do Senador Márcio Lacerda acrescenta, também, 
dois novos parágrafos ao artigo 3o da Lei atual. 

O primeiro pa:rágraf() dispõe sobre os requisitos a que deve 
obedecer a fJ.ScalizaçãO atiVidade pesqueira, a saber: celebração de 
convênios para ação conjunta com os órgãos de proteção ambien- _ 
tal; presença, nos barcos pesqueiros profissionaiS, de representante 
de sindicato ou de associação de pescadores artesanais ou assala
riados, a titulo de agente de fiscalização direta; responsabilidade, 
pot parte da empresa de pesca ou do pescador profissional, de pro
ver instalações e alimentãÇão adequada ao agente de fiscalização; 
e, condicionamento da concessão e m:mutenção de autorização, li
cença, permissão ou concessão para pesca profissional ao disposto 
nos itens anteriores. 

O segundo parágrafo, que se propõe incluir no artigo 3° da 
-Lei n° 7.679, dispõe que o Fundo Naciónal do Meio Ambiente. 
instituído pela Lei n• 7.797, de 10 de julho de 1989, proverá os re
cursos necessários à fiscalização direta da atividade pesqueirn.. 

Ao justificar a apresentação de sua proposição, o Senador 
Márcio Lacerda lembra o quadro de desarticulação e de empobre
cimento das comunidades pesqueiras do País e a diminuição dos 
estoques de espécies nobres ou de alto p:>tencial nutritivo. em de
corrência da captura abusiva e sem preocupações com manejo ade
quado. 

O ilustre Senador aponta, ainda, a impossibilidade de altera
çãO do arual quadro de irregularidades..na área pesqueira, decorren
te da baixa capacidade fiscalizadora do Instiruto Brasileiro do 
Meio Ambiente e- Recursos Narutais Renováveis- IBAMA. Dessa 
constatação, surge, assim, a proposta de participãção social am
pliada, como um dos fundamentos de um novo modelo de desen
volvin:iento. Afuma ó Senador que "se o Estado não consegue fis
calizar, senão a um custo altíssimo e montando estrunuas_burocrá
ticas pesadas que consomem porção significativa -dos recursos des
tinados ao setor, é legítimo transformar a pt6pria comunidade or
ganizada. como parte interessada. eni -agente dessa tarefa essencial''. 

O Projeto foi distnOuído a esta Comissão de Assuntos So
ciais parn. apreciação de seu mérito, não tendo sido apresentadas 
emendas no prazo regimental. 

11-_voto do Relator 

A questão pesqueira .no Brasil apresenta-se como uma das 
mais problemáticas para a consecução de um modelo de desenvol
vimento e de aproveitamento dos abuDdantes recursos naturais do 
País de maneira sustentável. Com efeito, a· exploração predatória 
dos estoques, a ausência de_y_ma estrurura_ de fiscalização adequada 
e a inexistência de recursos tecnológicos avançados para subsidiar 
a atividade são os principais sintomas de uma atividade econômica 
de baix.issima expressão na economia nacional a despeito de todas 
as projeções que apontam o seu potencial. 

Estima-se que :a produção brasileira de pescado esteja. hoj{•. 
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..., tomo de 700 a 800 mil toneladas por ano. Não há estudos que 
permitam dizer, com precisão, qual o potencial de pescado das 
águas brasileiras, mas paiece haver consenso entre os estudiosos 
do assunto de que a produção brasileira pOO.eria, no mínimo, do
brar em relação aos valoi"-es amais. Apenas a tíb.llo de comparação, 
o Chile apresenta produção alnial superior a seis milhões de tone
ladas de pescado, constituindo-se o quinto maior produtor munclial. 

A despeito de não ser essa a compara-ção ideal, visto falar
mos de dois oceanos distintos, com diferentes )XItenciaís de explo
ração, é de se ressaltar que os números dos principais países pro
dutores de pescado encontram sustentação em uma efiCie.D.te- estru
turn administrativa, em uma competente atividade fiSCalizadora e 
em um conjunto de incentivos, especialmente de ordem tecnológi-
ca. suficiente P:ant. atraii-os setores produtivos. -

O Brasil ocupa~ assim. um baixfssimo lugar no ''raDking'' 
mundial dos países produtores de pescado, o que se mostra absolu
tamente incornp3.tível com a vaslissima costa brasileira e com a 
enorme disponibilidade de águas dOCes zio interior do País. 

Além de baixa, mostra-se relevante salientar que a produção 
nacional se processa em condições altamente predatórias, sendo 
conhecida a existência de grande número de barcos "piratas'' (que 
não detêm as autorizações necessárias do Poder Público), a reali
nção de pesca no periOO.o do defeso e um volume incalculável de 
exportações clandestinas. 

Esse quadro fundamenta-se, essencialmente, em uma_ estru
tura administrativa iileficiente, situ3da a nível de escãl.õeSinferio
res do Poder Público. De fato, desde a extinção da Superintendên
cia de Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, e a sua conseqüente 
absorção no procesSo de criação- do Ibama., a área ~glieira no 
País subordina-se à política ambiental do lbama. Tal colocação 
tem trazido grandes prejuizõs pa!a a ativídadC pCsqueira, em bene
ficio de outras preocupações de ordem ambiental, não menos im
portante, é verdade, mas que se têm constiruído na prioridade ab-
soluta de atuação do órgão. - -

Em meio ao grave caos institucional do setor pesqueiro no 
País. é de se mencionar; ainda, a presença de navios estrangeiros 
dentro da faixa de mar de 200 milhas que banha o litoral brasilei
ro. Como se sabe, essa faixa foi criada em 1982. ·apos foD.ga pOlé
mica na Organização das Nações Unidas, e tinha como objetivo 
deflnir uma ârea na quaJ-.f.osse proibida a ação de barcos pesquei
ros estrangeiroS. No entanto, nada mudou desde então, e a presen
ça de navios estrangeiros na costa brasileira é um problema para o 
qual a atual capacidade fiscalizadora do Ibama e da -Marinha não 
podem apresentar solução. Na absoluta ausência de dados numéri
cas- a respeito da atividade pesqueira do País, há indicativos de _que 
barcos estrangeiros "piratas" roubem o equivalente a toda a produ
ção anual de pescado do Brasil. 

Ademais, a concessãõ das 200 milhas pelã ONU foi condi
c~onada à realização, pelo Brasil, de pesquisas e de aproveitamen
to dos recursos narurais do País, o que não foi feito até"ãSOra. n -
Brasil não dispõe de escolas de pesca, não investe_~_t~nologias 
modernas, não peSquisa e não di~põe de dados científiCos a respei
to de seus estoques pesqueiros e não constrói novas embarcações 
(a atividade ainda é realizada em arcaicos saveiros). Não cumpre, 
assim, as exigências núnimas da ONU. o que coloca as 200 milhas 
brasileiras à beira da internacionalização. 

É importante reconhecer que a fiscalização de barcos es
trangeiros ao longo das 200 milhas, embora essencial, acaba -ad
quirúidO- contornos de segunda prioridade em função de _dois as· 
pectos básicos: o primeiro, é que a exploração pirata se faz·enúer
ritório sobre o qual o Brasil não tem qualquer capacidade econó
mica e tecriol6gica de operação; o segundo, é que a baixa capaci
dade de fiscalização disponível precisa ser direcioõãâa para-as em-

barcações brasileiras, cuja pesca se faz nas proximidades da costa 
do País. 

Com efeito, a estrurura de fiscalização atual é absolutamen
te insuficiente para coibir os abusos praticados pelas mais de 
45.000 embarcações pesqueiras que se estima existam no Brnsi~-. 
Apenas no Estado do Ceaní. um dos maiores produtores nacionaiS 
de pescado, há mais de 5 J:XX> barcos, dos quais grande parte con
sistede "piratas", embarcações cuja ação se faz ao longo do alcan
ce do Poder Público. A fiscalização cearense, no entanto, que dis
põe de apenas 13 fiSCaiS para quase 600 quilômetros de costa, pou~ 
co pode fazer para mitigar tais irregularidades. 

Nesse contexlO, toda ação no sentido de reverter o caos ins
tiblcional do setor pesqueiro brasileiro deve ser encarada com res
peito e consideração, e é com esse espúito que recebemos o Proje
to do Senador Márcio Lacerda. 

Merece especial atenção. no Projeto, a idéia de instituciona
lizar o cumprimento, pela sociedade, de um papel reconhecida
mente de atriOO:içãO do_ Poder Público. Essa constatação tem-se 
tomado mais e mais freqüenle, e o número de ações da sociedade. 
espontâneas ou organizadas, em defesa de condições mais saudá
veis de vida tem-se multiplicado por todo o País. 

No que diz respeito especificamente à atividade pesqueira, 
o jornal Folha de S. Paulo, de 20 de junho de 1993. aponta que 
pescatlores e ribeirinhOs do rio Amawnas estão fonDa:ndo "exérci
tos ambienlais" para evitar a pesca predatória. O jornal destaca que 
6 "exército" utiliza a tática do ''empate'', usada por seringueiros do 
Acre, para manter intocados lagos de procriação de peixes e de 
pesca exclusiva para subsistência (o ''empate11 dos seringueiros 
consiste na invasão da floresta para evitar a devastação). 

Há, ainda, ações de segmentos da comunidade pesqueira ao 
longo de todo o País, de forma isolada oo sob a representação de 
si.D.dicã.tos -e -de associações. A sociedade, assim, já se tem manifes

. tado, na figura de seus representantes mais interessados, a respeito 
das dramáticas condições do selOr pesqueiro brasileiro. _ 

- A preocupação do Senador Márcio Lacerda com relação à 
área pesqueira, portanto, mostra-se em sintonia com as preocupa
ções_ de diversos segmentos da sociedade brasileinl. Não obstante, 
gostaríamos de tecer algumas considerações a respeito das propos
tas de alterações à Lçi n° 7.679. que "disp()e sobre a proibição da 
pesca de espécies em peribdos de ·reprodução, e dá outras provi
dências". 

No que se refere à mudança da expressão "medidas neces
sárias" pela expressão "medidas imprescindíveis", no elenco de 
ações gue devem ser tomadas pelo Poder Público (art. 2° da Lei n° 
7 .679), entendemos que a alteração, na melhor das hipóteses, não 
promove nenhum tipo de benefício à interpretação da lei e, na pior 
das hipóteses, pode vir a limitar a ação dos órgãOS Competentes, na 
-~edida em que se possa entender o termo ''imprescindíveis'' como 
de ordem mais restritivã do quC o termo "necessárias". 

Ainda nas -alterações propostas parn. o artigo 2°, a- inclusãO 
da expressão "e as de cada espécie1

', ao se_ falar do atendimento ãs 
í'peculiaridades regionais e as de cada espécie". mostrn-se desne
ces§á,ria, uma vez que o mesmo dispositivo prevê a inclusão da re
lação das espécies nos aros normativos, o que SUpõe, nantralmente, 
a consideração de suas peculiaridades. 

É às alterações propostas parn o artigo 3°, pOrém."qile-fã:ze
mos algumas ressalvas que nos parecem importantes. Inicialmente, 
convém mencionar a restrição que se impõe no § I o do referido ar
tigo, ao limitar a fiscalização da atividade pesqueira aos 1'-periodos 
de pi-OibiçW-de pesca de cada espécie11

• Tal disposição, assim, im
pede a ação dos órgãos ambientais em todo o conjunto de ativida
des fiscalizadorn.s que se fazem independentemente de Periodos de 
defeso. como. por exemplo, a fiscalização das condições das em-
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•n:ações._ 
A possibilidade de celebrar convênios, disposta no inciso I 

do§ 1°, apresenta-se inócua, dado que a Achninistração Pública já 
prevê tal possibilidade em "'" ordenamento juridico. Com efeito 
~ú~~ convênios t~lli ·sido celebrados pelo Ibama para o apoi~ 
as aUvtdades de fiscalização da pesca no Pais, inclusive com órgã-
os da área eoonômica.. _ 

No que se refere à principill modificação aPresentada pelo 
Projeto, nos incisos II, m. IV e V do § 1 o do artigo 3°, a despeito 
de considerarmos altamente meritória a idéia ae participação ativa 
da sociedade interessada na fiscalização da atividade pesqueira, a 
proposta encontra sérios obstáculos à sua implementação. 

.Com efeito, o grande número de embarcações profissionais 
existentes no País '(cerca de 45.000) há de requerer um igual nú
mero de fiscais, representantes dos sindicatos e associações, para 
atender a disposição· de um fiscal por cada barco; O custo dessa_ 
fiscalização, adicionado à necessidade de cada barco prove:r;- o sus
tenlD e a acomodação dos agentes de fiscalização toma. por si s6, a 
medida i.mptaticável. 

Ademais, a atividade de fiSCalização é por demais especifi
ca para admitir sua i'ealização por pessoas sem ptcparo para a fun
ção. Ç>'""'ecreto-Lei n° 221. de 28 de fevereiro de 1967, que "dis
põe sobre a proteçãó e estimules à pesca e dá outras providências" 
(Código de Pesca), estabelece, a esse respeito, que 11a fiscalização 
da pesca será exerCida por funcionáriOS, devidamente credencia
dos, os quais, no exercfcio ·dessa função, são equiparados aos 
agentes de segurança pública" (art. 53). Nessa condíçlo, tais agen
tes poderão receber porte de armas e lhes será assegurado o direito 
de prender~ de auwar os infratores da Lei. Nawralmente, para tais 
funções, ex1ge-se a preparação específica para o exercício das ati
vidades fiscalizat6rias, deixando claro que a deleg3çiio das ativida
des de fiscalização, na forma do Projeto em pauta, pode ter resulta
do inverso. ao pretendido, aumentando o volume das inegularida
des hoje constatadas pela falta de fiscalização. 

Finalmente, chegamos à análise do § 2° do ProjelD, que dis
põe sobre o provimento, pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente, 
dos recursos necessários ao tipo de__ fiscalização proposta. Ainda 
que deixássemos de considerar os óbices a implementação das me
didas sugeridas, tal dispositivo ~ mostra desneGessário, uma vez 
que a Lei n° 7.797. de 10 de)Ilbo de 1989, que "cria o Fundo Na
cional de Meio Ambiente e dá outras providências" já prevê, em 
seu artigo 5°, que "serão consideradas prioritárias as aplicações de 
recursos fm~ceiros de que tra_ta esta Lei em projetos nas seguintes 
~s: (. -) aproveitamento económico racional e sustentável da flo
ra e fauna nativas", que inclui a proteção aos estoques. pesqueiros e 
a fiscalização das ativldades do setor da pesca. 

Pelos motivos expostos, e a, despeito da importância de que 
se revestem todas as açôes que visem ao desenvolvimento da pes
ca no Brasil, entendemos que o Projeto-em discussão pouCo pOde
rá acrescentar a necessidade de equacionamento e de definição de 
políticas públicas_ Pt.Jl'l- a atividade pesqueira. Somos, portanto, 
pela sua rejeição. · - -- ~ 

Sala das Comissões, 30 de noveii:tbi-o de 1994. - )utaby 
Magalhães, Presidente - Coutinho Jorge, Relator- Cid Sabóia de 
Carvalho - Odacir Soares - Dario Pereira - Carlos Patrocínlo -
João França- Ney Maranhão- João Rocha -Jacques Silva- Joa
quim Beato- contrário-Moisés Abrão ..:.. contráiiO - RonaldO Ara-
gão-César Dias- Lucídio Portella. -

PARECER N° 276, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei do Senado n° 32, de 1994, que "dispõe so
bre a gratuidade do transporte de passageiros nos 

trens urbanos e suburban, e Já outras providências". 

Relator: Senador Coutinho Jorge 
O_ projeto de lei em teia. de autoria do ilustre Senador Hy

deckel de FreitaS. determina em seu art. 1 o que: 

''É estabelecido o transporte gratuito de passagei
ros nos trens urbanos e suburbanos vinculados à Rede 
Ferroviária Federal S.A. ·- REPESA, e demaiS empresas 
subordinadas ao ?v'.:.Jstérto dos Transportes." 

Inicialmente, devemos louvar a sensibilidade social do no
bre parlamentar ao submeter aos ~eus pares esta matéria, pois o 
transporte coletivo urbano e suburl•ano das metrópoles brasileiras 
é um tema que desafla os administ :adores públicos JX>r se consti
ruir em uma das principais fontes- de problemas para os grandes 
centros populacionais. 

Essa constatação, no entanto, não deve levar o lr;gislador 
pelas sendas das soluções fáceis qw~. normalrncui.c, apre~entam, a 
posterior(, problemas mais graves do que aqueles a cuja solução a 
proposição legislativa visa.: 

Por outro lado, o ordenamento juridico do País deve ser ri
gorosamente obseiVado com vistas à plenitude do Estado de Direi
to. Neste caso em análise, o Direito AdministrativO brasileiro dis~ 
põe de ndrmas e doutrinas para que possamos encetar uma ade
quada abordagem do assunto. 

A proposição apresenta problemas em sua redação, p:>is uti
liza expressões imprecisas. Isto ocorre quando se refere à vincula: 
ção de bens (OS trens feiTOViários) a Ütria--efu:PJ:esã de economia 
mista e, também, ao mencionar·a subordinação de empresas ao 
Ministério dos Transportes. No primeiro Caso, os trens são bens in
tegrantes do_ patrimônio da empresa REPESA (e não vinculados) 
sob a forma de bens públicos, recebidos do Poder Público para a 
integralização do capital inicial, ou oriundos da subscrição de par
tlculares, podendo aquela empresa deles disp:>r como convier a 
sua administração, desde que na forma da lei que a instiOJiu e do 
estatuto que a rege. Falar-se de vinculação de bens é não mirar a 
essência da nabJreza jutidica-das entidades paraestatais, que é de 
direito privado, com autonomia administrativa para gerir seus ne
góC;ios. Quanto à aludida subordinação de empresas a um 6rgão da 
administração direta do Poder Executivo (Ministério dos Trans
portes), constitui-se em outra impropriedade do ponto de vista da 
Administração Pública, pois não existe tal subordinação, havendo, 
sim, uma mera supervisão ministerial sobrr · ~ entidade de per· 
sonali~e privada. 

E iinpõrtante salientar a natnreza. da sociedade de economia 
mista (caso da REFESA) para verificannos sua atuação no contex~ 
to da Administração Pública. Seu objeto tanto pode ser um serviço 
público ou de utilidade pública como uma atividade econômica 
empresarial. Em nosso caso, trata-se de um serviço de utilidade 
pública. Vejamos o que leciona o mestre Hely Lopes Meirelles so-
bre o assunlD: -

"Setviçós de utilidade pública: são os que a Ad
ministração, reconhecendo sua cooveniência (não essen
cialidade, nem necessidade) para os membros da coleti
vidade, presta..os diretamente ou aquiesce em que sejam 
prestados por terceiros (concessionários, pciniissionários 
ou autorizatórios), nas condições regulamentadas e sob 

-- controle, mas por conta e risco dos prestadores, median
te remuneração dos usuários. São exemplos dessa moda· 
lidade os serviços de transporte coletívo, energia elétri
ca, gás e telefone. 

No primeiro caso (serviço público), o serviço visa 
a satisfazer necessidades gerais e essenciais da socieda-
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de, para que ela possa subsistir e desenvolver-se como Pelo art. 3° do Projeto são transferidos, do Instituto do Meio 
tal; na segunda hipótese (serviço de utilidade I=(iblica), o Ambiente e dos Recursos NabJra.is Renováveis- ffiAMA, para o 
seiViço objetiva- facilitar a vida do indivíduo na coletiví- Minisiériõ da AqtliculbJra do Ãbastecimento e da Reforma Agrá-
dade, pondo .à sua disposição utilidades que lhe propor- ria. "o Centro de Pesquisa e Treinamento em Aqüicultura- CEP-
cionarão mais ·conforto e bem-estar. DiU se denomina- TA, o Centro de Pesquisa do Sudeste/Sul --e o Centro de Pesquisa 
rem. os Píimeiros, serviços pr6-coiDJ.Jnidade e, os segun- do Nordest.e- CEPENE, bem como as estações de psicultunt. 
dos, serviços pró-eidiâão, fundados na consideração de São também liansferidos do Ibama para o MiniS-tério da 
que aqueles se dirigem ao" bem comum e estes. embora Aqüicultura os recursos humanos, materiais, orçamentários e fi-
reflexamente interessem a roda a comunidade, atendem. nanceiros, bem como os cargos e funções relativos às atividades 
precipuamenle, ãs conveniências de seus membros indi- de pesca e aqüicultura, com exceção dos relativos à f:tSCalização. 
vidualmente consideradas." Na justificativa que acompanha o Projeto enfatiza-se que a 

(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros questão ambiental vem sendo incorporada, de modo crescente, ao 
Editores, São Paulo, 1990, 18• ed., p. 295/6) processo decisório e às estrubJras administrativas de Goveniõ: ''A 

cristalização do fator ambiental como variável decisiva na tomada 
Por cOnseguinte, o transporte urbano inciui·se entre os ser-- de decisão geroo mudanças institucionais na maioria dos '~'~~•ses 

viços considerados individuais, uma vez que têm usuários determi- r-para criar, no setor público, as instâncias necessárias a contemplar 
nados e utilização particular e mensurável para cada indivíduo. o reconhecimento da nova importância do Meio Ambiente". 
Nas palavras do citadO autor, tais serviços são sempre "de utiliza- , _ · ,,. bra il · de ,u:gumen .... -se que. no caso s eJio, esse processo mu· 
ção individual, facultativa e mensurável, pelo que devem sempre dan lm. • ent de . gu1 . I'V'rrl~n • • ão çasa gm ummom o sm arunr-~ ..... cmcomacnaç 
serremunemdos por taxa (tributo) ou tarifa (preço público), e não do lbama através da Lei no 7.735, de- 22-8-89. O Ibama surgiu da 
por imposto" (op. cit., P· 297). junção de quatro 6rgãos governamentais- ffiDF. SeÍoa, Sudhevea 

Não podemos olvidar, ainda, que existem outros inStrumen- e Sudepe. 
tos de política social, coino o vale-tlansporte, que vêm demons- Na administração das questões relativas à pesca. a SUDEPE 
trando boa receptividade junto à classe trabalhadora e_que, índubi- Sí penn· te >• · do De 1 un· ent da p are e1 um - u nuc-ncm senvo v o esc v ou-se 
tavelmente, apresentam um menor custo para toda a sociedade. órgão de extrema ineficiência administrativa, incapaz não s6 de 

Ademais, mesmo que não houvesse os óbices de ordem !e- promover, di! modo efetivo, -o desenvolvimento ~ 4Jdústria pes
gal mencionados acima, cabe assinalar que a aprova~ desta pro- queira, mas alé mesmo de manter 0 potencial pesqueiro, no tocante 
pOsição contribuiria para agcivãr o desequilíbrio das contas públi- -- a estoques de difez:entes espécies. 
cas, uma das causas determinantes para o atual prOcesso inflacio- A incorporação da Sudepe a0 Ibama surgia assim como 
nário qUe solapa a economia nacional. - -

uma solução natural no sentido de garnntir maior eficiência na ad-
Diante do exposl9, somos pela rejeiÇão do projeto de lei em ..... ;..,;.,traça-o dos .........,,.,.,,...s narura,·s renováveis do País, den- o_s 

comento por ser contrário às normas jurídicas de Direito Adminis- ·~ ~ .............. ~ ..... 
- ·quais os recursos fV".~ueiros, pela concentração, em um só óroão, 

trativo_ vigentes, em especial os Decretos-Leis n% 2fXJ/67 e r--,_ ·c 
- - de esforços governamentais antes disperws entre diferentes agên-

900'69, que estabelecem os princípios da reforma administrativa 
federal. cias. Infelizmente os resultados alcançados têm fJCado muito 

É 
0 

nosso voto. aquém das expectativas iniciais. 
Embora a atuação do Ibama venha se revelando bastante 

Sala das Comissões, _3_0 de novembro di- 1994. - Jutahy .,. tocant ã - ã 1 ·10 à fiiscal. pos1 tva no e pesqmsa, e razo ve com respe1 :LZa-
Magalhães, Presidente - Coutinho Jorge, Relator- Cid Sabóia de ção _da pesca, 0 mesmo Dão se pode afllD13I' com respeito ao. fo-
Carvalho- Odacir Soares ..:. Dario Pereira - João França- Joa- nt p 1aro trutu d · · trat. do Iba me o. arece c que as es ras a mmlS 1vas ma 
quim Beato- Ney M3!'!Dhão- Carlos f.atroc-ínio-:- Jonas Pinheiro . têm se mostntdo insuficientes pata 'O trabalho de fonnular e i.mple-
- César Dias - Moisés AOrão- Luci di o Portclla- Ronaldo Aragão mentar políticas de desenvolvimento para a indústria da pesca. 
-João Rocha. 

PARECER N'277,DE1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
tenninativa, sobre o Projeto de Lei do Senado D0 41, 
de 1994, que "autoriza o Poder Executivo a criar a 
Secretaria Nacional de Pesca e Aqíiiwltura, e dá ou· 
tras providências". 

Relator: Senador Magno Bacelar 
O projetp de Lei do Senado n° 41. de 1994, é submetido à 

apreciação da Comissão de Assuntos ·Sociais do Senado Federal, 
em termos de decisão terminativa. · 

O objetivo básico do referido projeto é definido em seu art. 
1° onde o Poder Executivo fica autorizado a criar a Secretaria N3.-
cional de Pesca e Aqüicultura, no Âmbito do Ministério da Aqüi
culwra. do Abastecimento e da Reforma Agrária. 

O art 2° estabelece que a essa Secretaria competem as ativi
dades de pesquisa, ordenamento, fomento e promoção do desen
volvimento da pesca e da aqüicultura. Pelo Projeto fica mantido no 
Minístério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal o trabalho de 
fiscalização das ativiaa.des pesqueiras com respeito aO controle dos 
estoques naturais. 

Ao não explorar, de modo mais adequado, seu potencial 
pesqueiro, o País sofre prejuízos económicos significau~vos, priricí· 
palmente em termos de geração de renda e oportunidades de em
prego. Por isso mesmo entendemos serem justificáveis as reivindi
cações no sentido de que as atividades ligadas à pesquisa e à pro
moção do desenvolvimento do setor sejam transferidas para o Mi
nistério da Aqüiculturn., instibJição que oferece um embasamento 
institucional muito mais sólido para a realização desse trabalho. 
Continuariam vinculadas ao Ibama as atividades de f!SCalização e 
controle dos estoques. 

Em face do exposto votamos favoravelmente ã aprovação 
do Projeto de Lei supracitado. 

Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994. - Jutahy 
Magalhães, Presidente - Magno Bacelar, Relator - Alexanc!re 
COsta :- Dario Pereira ..:. Carlos Patrocínio, contrário - Jonas Pi
nheiro- João França- Cid Sabóia de Carvalho- Ney Maranhão, 
contrário- Coutinho Jorge- Moisés Abrão -Jacques Silva- João 
Rocha - Odacyr Soares - Ronaldo Aragão, contrário - Joaquim 
Beato- César Dias - Lucídio Portella. 

PARECER N' 278, DE 1994 

Da C_omisSão- de Assuntos Sociais, sobre o Pro-
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jeto de Lei da Câmara D0 141, de 1993 (o0 1.719, na 
origem); que •Dispõe sobre a jornada, condições de 
trabalho e piw salarial dos técnicos e auxiliares de 
enfermagem e dete!JIIi.oa outras providências". 

Relator: Senador Almír Gabriel 
O projeto sob exame, de autoria õo DePutado Carlos Lupi. 

tem por flnalidade dispor sobre condições de trabalho dos técnicos 
e auxiliares de enfermagem. 

Ao justificar sua iniciativa. o autor da proposição afiro:la: 

''Entendemos que é possível garantir à categoria 
de técnicos e auxiliares de enfermagem os direitos e ga~ 
rantias de que já gozam cutros trabalhadores pertencen
tes à ã.reiL de saúde. como por exemplo os médicos e 
odootólogos, a_.-ados pela Lei n• 3.999/61, que ga· 
rante piso e jornada. 

Este' projeto não objetiva reivindicar saJários e 
· joma~ mas sim buscar uma igualdade entre profissio

nais da área, confOIIlle nos assegura o inciso XXXII do 
art. 7" da nova C~ Fedaal. Com uma visão mais 
ampla, visa garantir um setViço de boa qualidade e um 
atendimento aos usuários dos seiViçosde enfermagem..'' 

De acordo com a propos~ a jornada de orabalho será de, no 
máximo. 6 horas diárias e 30 semanais, com 2 bocas diárias incluí
das na jornada. des~ ao repouso e alimentação. 

O piso salarial será o equivalente a 12 salários mínimos 
para os técnicos e o equivalente a 10 salários mínimos, para os au
xiliares de enfennagem. 

O pagamento das horas extras será efetuado à razão de 
100% sobre a hora normal. -

Assegurn.-se um adiciónal de 60% sobre -:o valor da hora 
diurna, no orabalho realizado enlre 22 e 6 horas da manhã, bem 
como o adicional de insalubridade. ~pOD-dente a 40% do piso 
salarial da categoria. 

O projeto prevê ainda f) fornecimento gratuito de alimenta
ção, uniforme e equipamentos de proteção individual. 

Permite ao profiSSiOnal a dispensa do trabalho, quando em 
exercíciO de mandato sindical. 

Por fim. a proposição estabelece regimes especiais de ph:m
tões, determinando, inclusiVe", que os "técnicos e ·auxiliares de en
fennagem, com mais de 50 anos de idade ou mais de 20 anos de 
efetivo serviço. poderão ser dispensados das escalas de plantão -no
turno. 

, Sem dúvida alguma, a preSerite iniciali.Và -pretende propor
cionar a esses profissionais condições adequadas no desempenho 
de suas funções. Evidentemente, isto trará inúmeros benefícios 
também aos usuários dos seus serviços. - -

O projeto é meritório e, conseqüentemente, deve prosperar. 
Entretanto, alguns reparos devem ser feitos no sentido de tomá-lo 
mais adequado à nossa realidade. 

Nesse sentido. propomos as seguini~s alteraÇões, que serão 
traduzidas no Substitutivo que ao fmal oferecemos: 

1. Deu-se nova redação ao art. 2°, qu'e passará a englobar os 
dispositivos constantes dos arts. 3° e 4° que., por sua vez. merecem 
alguns reparos. O § 2° do art. 3° é i,n&;Uo, e sua- retirada não trnz 
qualquer prejuízo. O art. 4° pretende conceder Um p!i:_iodo de 2 ho
ras para repouso e alimentação numa jornada de 6 horas de traba
lho, o que nos parecer exagerado. A CLT, em seu art. 71, dispõe 
que é obrigatória a Concessão de um intervalo para repouso ou ali
mentação de no núnimo uma hora, quando se tnitar de trabalho 
contínuo, cuja duração exceda de seis horas. Em se tratando de 6 
horas, é obrigat6rio um intervalo -de 15 minutos. Julgamos Ser 
mais adequado seguirmos a diretriz da CLT. O repousO de uma 

hora foi mantido quando o profissional ~ encontrar em regime de 
plantão. 

2. Aperfeiçoou-se o texto do_ art. 3°_. caput. que usa,--de ma
neira não apropriada, a expressão plantão notumo-Para definir tra~ 
balho nottlmo. 

3. Alteramos no art. Í~ os valores ali mencionados. Preferi
mos adotar um valor para o piso salarial que represente uma por
centagem do piso dos demais profissionais da saúde, como médi
co, odont6logo e enfermeíro, dentro de uma ótica hierárquica. 
Ademais, não perdemos de vista os salários que "São atlialmente 
oferecidos pelo mercado de trabalho. 

4. O art. 9° assegurn o adicional de insalubridade aos técni
cos e auxiliares de enfermagem de maneira indiscriminada na or
dem de 40% sobre o piso salarial. Consideramos ser da maior jus
tiça que o adicional deva incidir sobre o piso salarial e não sobre o 
salário mínimo. Por outro lado, julgamos mais t·orreto manter are
gra da CLT que-assegura a percepção de adicional de insalubrida
de rCSpectivament.e de 40%, 20% e lO%, segundo se classifiquem 
nos graus máximo; médio e mínimo. 

5. O art. li foi suprimido, pois a liberação de empregados 
que estão no exercício de mandato siridícal vem acontecendo d,e 
maneira satisfatória com todas as categorias profissionais atiavés 
de acordO com os empregados. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n° 141, de 1993_. na fQl'Dlâ do seguinte su bstirutivo: 

EMENDA W 1-CAS SUBSTITUTIVO 

Dispõe sObre a jornada, condições de trabalho 
e piso salarial dõs técnicos e auxiliares de enferma
gem e dá outras providências. 

O Congres·so Nacional decreta: 
Art. 1° A jornada de trabalho dos técnicos e auxiliares de 

enfeiDlagem não excederá a 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) se
manais, salvo o previsto nesta lei. 

Art. 2• Quaodo sujeitOs a regime de plantão, a jornada de 
trabalho poderá exceder de 8 (oito) noras e não poderá ultrapassar 
12 (doze) horas, nelas incluidas 1 (uma) hora para repouso e ali· 
mentação, a qual se:ci considerada hora trabalhada, respeitando-se 
o intervalo mínimo de 60 (sessenta) horas entre cada plantão. 

Parágrafo único. A alimentação será fornecida gratuitamen
te aos profissionais, quando em regime de plantão, 

Art. 3° O trabalho notumo terá remuneiação superior em 
pelo menos 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora diurna, 

Art. 4° Para os efeitos desta lei, considera-se trabalho no
turno o ~x.ecutado entre as 19 (dezenove) horas de um dia e as 5 
(cinco) horas do dia seguinte. · 

Art. 5° O piso salarial dos técnicos de enfermagem é de 600 
URVs (seiscentas Unidades d~Referência de Valor) e o de auxi
liar de enfermagem de 480 1,JRVs (quatrocentos e oitenta Unida
des de Referêncía 9e Valor). 

§ 1° Os pisos salariais a que se refere o caput passa a vigo
rara partir da vigência desta lei. 

§zoOs_ reajustes salariais da categoria obedecerão à JXJlítica 
salatjal adotada pelo Governo. 

Art. 6° As horas' excedentes à jornada de trabalbo de 30 
(trinta) horas. semanais serão pagas à razão de 100% (cem por cen-
t_o) sobre O sãlário-hOra. -

Art. 7° A jornada realizada durante feriados civis e religio
sos será paga da mesma forma que a hora extra estabelecida no ar
tigo anterior. 

Art. go O exercício de trabalho em condiç0es insalubres, 
acima dos limites de tolerância_ estabelecidos pelo r-.fuústério do 
Trabalho. assegura a percepção e adicionar respectivamente de_ 



8962 Quarta-feira 14 DIÁRIO 00 CoNGREsSO NACIONAL (Seçao II) Dezembro de 1994 

40% (quareD!a por cento), 10% (vinte por cento) e 10% (âez por 
cento) do piso salarial do técnico e do auxiliar de enfermagem, se
gundo se classifiquem nos graus niáximo; inéáío i mílili:iiõ~ 

Art. 9° Serlio fornecidos., gratuitamente. aos técnicos e auxi
liares de enfermagem ünifoiille- para uso diário;- rem como os 
equipamentos de proteção individual. em quantidade suficiente e 
com qualidade adequada para o desempenho de suas atividades. 

Art. 10. São nulos os contratos de trabalho que visem elidir. 
sob qualquer fonna, o disposto nesta leL 

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 12. Revogam-se as disposições em coo.trário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1994. - Jutahy Ma· 

galhães. Presidente - Almir Gabriel, Relator- Ronaldo Aragão -
Carlos Patrocínio - Marluce Pinto - Reginaldo -Dtiarte - João 
França- Cid Sabóia de Carvalho - Lucídio Portella - Meira Filho 
- Lourival Baptista - Joaquim Beato - Ney Maranhão - D~eu 
Carneiro- Epitácio Cafeteira- Coutinho Jorge._ 

PARECER N' 279, DE 1994 

Da Comissão C:le Assuntos SOciais ao Projeto de 
Lei da Câmara o0 206, de 1993, que "altera o art. 472 
da ConsoUdação das Leis do Trabalho". 

Relator: Senador Joaquim Belato 

I -Relatório 

O Projeto de Lei da Câmara n• 206, de !993. de autoria do 
ilustre Deputado Amaury Müller, destina· se a conferir estabilidade 
provisória ao empregado vítima de acídeiite de trabalho, enquanto 
durar sua reabilitação ou readaptação profissional. 

Para lanto, altera o art. 472 da Consolidação das Leis do 
Trabalbo- a. .. T, de forma a incluir o afaStamento do empregado 
em :razão de acidente do trabalho entre as hipóteses nas quais o 
contrato de trabalho não pode ser alterado ou rescindindo pelo em
pregador. 

Atualmente, a única· hipótese prevista de ãfastamento do 
empregado com manutenção do vínculo empregatício1õão exigên
cias do servíço militar oo de outro encargo público. 

É o relatório. - -- -- -

I!.::Yoto do Relator 

O Projeto de Lei em análise é constitucional e jurídico. A 
matéria normalizada pertence ao Direito do Trabalho, sendo, pois,, 
competência exclusiva da União (inciso I do art. 22 da Constinü
ção Federal). Ademais, não se inclui entre aquelas cuja iniciativa é 

·privativa do Presidente da República (art. 61 da Constituição), 
adequando-se ãs normas juridicas em vigor sobre o assunto. 

Quanto ao mérito, nada há a opor. Não há dúvida que a ma
téria é relevante e seu objetivo jüs~úficável. AfmaJ, nada mais justo 
çlo que o empregador garantir condições minímas ao empregado 
acideotado em decorrência da execução de suas atividades de tra· 
balho. 

Não ob~tahte, cabem algumas alterações destinadas a aper
feiçoar a técnica legislativa empregada. · 

De acordo com o PLC n° 206/93, o empregado-aCidentado 
continuará a perceber sua remuneração durnnte os primeiros 90 
dias de afastamento (§ 5° do arL 472); sendo que, pela legislação 
previdenciária, após os 15 inicíais dias, o empregado tem direito a 
receber auxílio·doença, scndu considerado pela empresa como li· 
cenciado. 

No entanto, o art. 476 da CLT estabelece que, "em caso _de 
seguro-doença ou auxílio-enfennidadc. a empregado é considera
do em licença não remunerada, durante o pra:r.o desse beneficio. 
Assim, passa a constatar-se um conflitv apare-nte entre este e o ar-

tigo 412 da CL T. 
V ale ressaltar que o disposto no art. 63 da Lei de Benefícios 

da Previdência Social (Lei n' 8.2!3, de 24-7-91) impede o recebi· 
mente conjunto _da remuneração integral e do beneficio acident4-
rio. Segundo esse artigo. çaso a__empresa garanta ao segw:ado li
cença remuriérildã., fica obrigada a pagar-lhe, durante o periodo de 
auxílio-doença, somente a eventual diferença entre o valor deste e 
a importância. -- · 

De qualquer forma, faz-se oportuno deixar claro no texto da 
CL T que não cabe aaunular renruneração integral e auxilio-doença. 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara no 206, de 1993, na forma do seguinte substib.ltivo: 

SUB.S11TlJTIYO EMENDA N' I .CAS 

Altera os artigos 472 e 476 da Consolidação 
das Leis do Trabalho. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I' Os artigos 412 e 476 da Consolidação das Leis do 

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei D0 5.452, de I 0 de maio de 
1943, passam a vigorar com a seguiDte fedação: 

.. ·-··--·-··--····-··---··-·-·-··-·· .. ····----··--~ 
Art. 472. Não constituirá motivo para a alteração 

ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empre
gador o afastamento do empregado: 

I - em virtude das exigências do serviço militar 
ou de outro encargo ~blico; 

II - em razão de acidellle do trabalho, pelo tempo 
necessário à sua reabilitação oo readaptação profissional 

§ so Durante os priméirOs-90 (noventa) diaS desse 
afastamento, o empregado continuará percebendo sua re· 
muneração, ficando o empregador obrigado a pagar-lhe, 
em caso de auxilio-doença decorrente de acidente de tra
balho, a eventllal diferença entre o valor deste beneficio 
e _o da remuneração. 

Art, 476. Em caso de allXílio..doença, o emprega· 
do é considerado em licença nio remunerada durante o 
praro desse be[!eficio, cpm ex_ceção do disposto no § 5° 
do artigo 4n dest! Lei. -

- - 11 ······-······---··-·····---·-··-··---··-··--·-· 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua ptJblicação. 
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário. -

· Sala das Comissões, 7 de dezembro de !994.- Jutaby Ma
galhães, Presidente- Joaquim Beato,_ Relator- Ronaldo .bJagão
Marluce Pinto- Regina! do Duarte- João França- Lucídio Portel· 
la - Coutinho Jorge - Meira Filh<;~ _- Almir Gabriel - I,..ourival 
BaptiSta- ~ey Maranhão- Epitácio Cafeteira- Carlos P~O
-- Dirceu Carneiro- Cid Sabóia de CW:valho. 

PARECER N' 280, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara D0 95, de 1994 (n° 2.904-.D, de 
1992, na origem), que "Di~e sobre a atuallução 
dos valores das comissões devidas a representante co
mercial, em caso de mora no pagamento". 

Relator: Senador Lourival Baptista 
Oriundo do Poder Executivo, é submetido à análise desta 

Comissão o Pt:ojeto de Leí da Câmara n° 9S_, de 1994, que tem por 
finalidade dispor sobre a atualização dos valores das comissões 
devidas a representantes comerciais, em caso de mora no paga
mento. 
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Na exposição de motivos do Senhor Mixüst:rO de Estado da 
Justiça que acompanha a Mensagem do Excelentíssimo Senhor 
Presidente da República, alega-se: 

"A Lei n" 8.420, de 8 de maio de 1992, decommte 
de iniCiativa parlame!!.tar e sailcionada por Vossa Exce
lência em 8 de maio de 1992, deu nova redação a dispo
sições da Lei n" 4.886, de 9 de dezembro de 1965, que 
regula as atividades dos representantes cometciais autó
nomos, inserindo norma no sentido de serem os valores 
das comissões devidas aos representantes comerciais 
corrigidos ''na proporção da variação do valor do BTN 
(Bônus do Tesouro Nacional)", índice já extinto. 

Tal circunstância tomou necessária a aposição de 
veto ao dispositivO e-. para supri-lo, proponho o projeto 
de lei em 'anexo, que detennina a awalizaçio monetária 
dos valores das comissões, de acordo com os índices e 
critérioS adotados para a correção dos cr6ditos de nature
za trabalhista". 

_ segurando-lhes o acesso e a permanência na educo
ção básica do Sistema N_aà.onal de Educação". 

Relator: Senador Carlos Patroánio 

I-Relatório 

O Projeto de Lei n" 87, de 1994, já aprovado pela Cimara 
dos Deputados, oode recebeu o n" 3.9Z2, de 1~3. objetiva ruluzir 
a jornada de trabalho de uma a duas horas diárias. sem prejlízo sa
larial, pam trabalhadores matriculados em alguma modalidade de 
educação básica. 

Prevê também intervalos para esbldo, de até duas horas na 
jornada semanal de trabalho e de mais uma semana por semestre, 
sem prejuizo salarial. aos empregados inscritos em programas de 
educação a distiincia. 

Destaca ainda que, em função do regime especial de traba
lho instituído por essa lei, não poderá o traballiador estudante (de 
instituições pdblicas ou privadas) ser demitido ou obrigado a repor 
as horas de ttabalbo dispensadas. 

Seu en:iinente autor, Deputado Florestan Fernandes, ao jus-
A proposição não enseja maioces discussões, eis que visa . . 

- bel 'téri - ~- de alore das llficar sua propoonção salientou que 84% dos jovens de 14 a 18 
tao-~mente esta ecer cn °5 para a ..................... o v ~ . anos estão fora· da escola até hoje e que "consta da Coostituição 
comissões, em caso de moca._ Pprtanto, propõe-se novo cnténo bxasil · de do Estado r. ed - hás' (da · 
porque a Lei n" 8.420, de 8 de maio de 1992, que alteroU disposili- , til erraaté ode ~~ 1 édio) ·~ oberecerbrigatucaóri~ .,.:lica m-

da · o 4 go.::: d 9 d de bro de 19-65 ê -- tan a wve m , se.uuo OJC o o, t""'"' co e gra-
vos ~~ n · ~ ~ . e ~m • prev para a corre- OJito, o ensino fundamental e o que. progressivamente, será esten-
ç.ão de laiS valores mdtce Já exunlo (BTN). dido -·mo· éd' o arL 208. toma · fi ia! te 

d · do . - " . lant ao """"" m to. , assm, o te men reco--
~ emats, sen as COIDissoes, a que 1~ JUS 0 represen e nhecido o-compromisso do Estado com a democratização e univer-

com~~ial, semelhantes às de ~tureza trabalhista, torna-s: até n~- salização do conhecimento básico, junto a toda população, esteja 
cessano adotar tratamento uniforme para ambas as espécies, ev1- 1 'dad própria -•- A 1 pode· 

do de 
" ~-~- . é . e a em. t e ou UdV· o mesm.o empo, esse na ser 

tan -se ssa 10IIDa novos t.u.nces ou ~t nos. __ . . um canal produtivo de conniOOição da iniciativa privada à prepa-
Desse modo, no 9ue tange ao ménto da lDlctallva. ~te~ ração e ao a veitamento do talento dos estudantes e trabalhado

~os que é oportuna, pots vem preencher uma lacuna na legiSlação res bres". pro 
vtgente. po 

Entretanto, tendo em vista a conveniência de atender às re
gras da boa técnica legislativa.. propomos, através de subStitutivo, 
alteração na Lei n° 4.886, de 9 de d.ezembrQ __ de 1965~ para inclusão 
da matéria ora analisada. 

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n° 95, na forma do seguinte substitUtivo: 

EMENDA N" 1 - CAS SUBSTifUTIVO 

Dá nova redação ao arL 32 da Lei n° 4.886, de 
9 de dezembro de 1965, que "Regula as atividades 
dos representantes comerciais autônomos". 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1" O art. 32 da Lei n"4.886, de 9 de-dezembro de 1965, 

passà a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Parágrafo ú-níCo. OS Vãlores ~ comissões a que fizer jus o 

representante comercial serão atualizados monetariamente, em 
caso de mora, pelos índices e critérios ad.Otados para a con-eção 
dos valores dos c_réditos de natureza trabalhista." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Revogaprse as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1994. Jutahy Maga

lhães, Presidente- Lourival Baptista, RelatOr- Ronaldo Aragão
Coutinho Jorge- Lucídio Portella- João França- Dirceu Carnei
ro- Reginaldo Duarte - Meira Filho- Joaquim Beato- Mariuée 
Pfuto --Cid Sabóia de CarValho - Carlos Palrodnio- Ney Mara-
nhão- EpitáCíO Cafeteíra:.. Almir Gabriel. -

PARECERN"281,DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara D0 87, de 1994, que "Institui 
regime especial de trabalho para jovens e adultos, as-

O-Voto 

Infeliztne.nte, até o presente momento, nenhuma instiOJiÇão 
representativa de patrões ou de empregados foí ouvida. Ou seja, 
nem os que receberão os benefícios, nem os que pagariio a conta 
emitiram qualquer opinião a respeito, apesar das implicações so
·ciais, econômicas e financeiras que a aprovação do projeto poderá 
gerar. 

Numa época de dificuldades fmancei:ras para as empresas e 
de desemprego como a atual; medidas .como as propostas pelo 
ilustre autor do projeto, Deputado Floreslan Feroaodes, podetiam 
aumentar a já gigantesca carga de impostos e encargos sociais das 
empresas, as quais, logicamente, iriam, de algtni:ta fonnã:. se pie-ta
ver contra a diminuição da produção, da produtividade e dos lu
cros ou CÓntra o aum.eDto dos prejuízos, o que poderia redundar 
tanto em aumento no preço dos produtos e seiViÇOS, quanto ein de
missão de tmbalhadores-estudantes e em. discriminação na hora 
das cootralaçÕes. 

Assim, o projeto funcionaria como uma faca àe dois gumes, 
isto é·, apesar de seu objetivo ser elogiável, poderia contribuir para 
o au,;mento da inflação e trazer também reflexos negativos para os 
eSbldantes-trabalhadores, os quais, pam não serem discriminados 
ot( para rião perderem o emprego, poderiam, inclusive, deixar de 
estudar. ~ . ,.. . 

Em outras palavras, ao se tentar garantir o direito à educa
çãO, estar-se-ia, na realidade, criando obstáculos a sua concretiza
ção e dificultando o direito ao emprego. 

Em síntese, consideramos temerário aprovar-se uma propo
sição como esta. sem um estudo das repercussões econômicas e 
sem se ouvir as partes envolvidas, o que seria semelhante a se dar 
11esmola com o Qinheiro allieio" obtido sem autorização_do dono. 

Por outro lado, o texto constitucional vigente a partir de 
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1988 e confirmado ap6s a revisão de 1994 é CtW ~ ciermir a edu- bimen.to. pelo empregador ou seu representante legal. 
cação como dever do Estado e da família, e não das pessoas juridi- Na j:lstiíxcaçio à pnllX>Sta o autor afuma que os reclamados 
cas de direito privado. . . . têm sofrido grandes prejuizos em conseqüência do nâO··recebimen-

0 objetivo do projeto em apreciação pode ser considerado to de notificações. Segundo ele " ·- isso deve-se à possibilidade 
como uma tentativa de .§e transferir para as empresas privadas par- que hoje existe, derivada do dispositivo da CLT que esta propJSi
te de uma respoosabilidade que, a rigor, não seria delas, o que, sal- ção objetiva alterar, de qualquer pessoa vir a receber IlO(iflcaçãO 
vo melhor juízo, poderia -Ser.- se aprovado, contestando junto ao coocem.ente à reclamação trabalhista e não entregá-Ia. devidamen
Poder Judiciário como inconstilllcional. te, ao interessado". Isso estaria ocorrendo não só por esquecimento 

Além disso, as empresas já contnOuem. diretamente para o ou ignorância de quem recebe a notificaçio, mas "devido a pes
desenvolvimento do Ensine Fundamentai através do chamado "$3.- soas, por vezes até empregadas pelo próprio reclamado, que -omi
Iário-educação", que corresponde a 2,5% do valO[' da folha de pa.- tem o recebimento do importante documento com o intuito de faM 
game.nto, e de ootros trib.ltos. PodeMse, portanto, considerar este vorecer a terceiros". 
projeto como uma espécie indireta de tributação, fato que é agra- O autor também afirma que a atual redação do dispositivo 
vado por não se levar em conta a capacidade econômica e admiM im~ a celeridade processual em função das "preliminares argüi-
nistrativa de.,çada organização. das nos recursos plll1l anular as sentenças de revelia, lesando as 

Ainda no campo CODStitucional, nossa tradição juridica partes de um modo geral, o que poderá ser evitado com o COIDpr<>
manda que alterações na jornada de trabalho sejam feitas através vante do recebimento identificado pelo empregador ou seu repreM 
de dispositivos constitucionais e não pcx lei ordináriã. como pre- sentante legal". 
tende este projeto. Aliás., os incisos xm e XIV do art. 7° da Cons- A proposta foi aprovada na Casa de origem, com parecer da 
tituição facultam a compensação de horários e a redução da jorna- Comissão de Tmbalho, de Administração é Serviço Público e da 
da, ''mediante acordo oo convenção coletiva de trabalho" e, sendo Comissão de ConStinüção e-Justiça e de Redação, tendo esta se 
o tumo de 6 horas, por ''negociação coletiva". ma.ruiestado pela constirucionalidade, juridicidade e técnica legisM 

Se a Constituição assim ó determina, o que· aconteceria se IatiVa, coni emenda. 
este projeto já eStivesse aprovado e se uma convenção coletiva de É o relatório. 
trabalho decidisse coo.trariar os artigos que mandam reduzir a jorM 
nada de trabalho e também o que diz que o empregado não preciM 
saxá fazer compensação, oo seja, ''não será obrigado a repor as ho
rns de trabalho dispensadas em função do regime especial de tra
balho". Parece-me que o COireto e constitucional seria respeitarMse 
a convenção coletiva e não a lei. 

Além disso, o eminente aulor do projeto iden~ca. como 
educação básica, na justificação de sua iniciativa, desde a eçiuca
ção infantil até a de nível médio, o que implica excluir dos benefíM 
cios da proposição apenas os estudantes Universitários. É uma per 
sição, portanto. que não enfoca o enSino fu~tal (art. _i 0 grau) 
como prioritário e discriinfua os alunos das instituições de ensino 
superior. 

Destarte, manifestamo-nos contia a aprovação do projeto 
em apreciação, não apenas pelos óbices constitucionais apontados, 
mas também quanto ao mérito, pois coosideramos mais adequado 
o espírito democrático- da nossa· Constituição que já ga.mnte aos
trabalhadores urbanos e mrnis os casos previstos no projeto, desde 
que "mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho". 

Assim, votamos pela rejeição. 
Sala das Comissões. 7 de dezembro de 1994.- Juialiy Ma

galhães. Presidente - Carlos Patrocíuio, Relator - Ronaldo AlaM 
gão- Marluce Pinto- Reginaldo Duarte -João França- Lucidio 
Portella- Coutinho Jorge - Meira Ft.Iho- Almir Gabriel- Louri
val Baptista - Ney Maranhão - Epitãcio Cafeteira - Dirceü CarM 
neiro- Cid Sabóia de Carvalho. -

PARECER N" 282, DE 1994 
1 Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de 

Lei da Câmara o0 86, de 1994 (n° 3.913..C, de 1993, 
na origem), que "Altera o harto. 841 da Consolida .. 
ção das Leis do Trabalho -CLT". 

Relator: Senador João França 

1-Rdat6rio 

Chega à apreciação desta Comissão, o Projeto de Lei dá-Câ
mara n° 86, de 1994, de autoria do ilustre Deputado Maurici MaM 
riano, que pretende alterar o b~~-~~1 da Co~lidação para que 
as notificações Sejam obri8atoriamente assinadas, quando do receM 

U- Voto do Relator 

São ootórias as clificuldades enfrentadas pelo judiciário tra
balhista com o endereçamento das notificações, qu~ em- mZ:ão -da 
utilização dos mais diversos artifícios, acabam não atingi:Qdo o oh.. 
jetiyo de trazer a parte reclamada para a participaçãO processual; 
Em decorr&.cia, muitos rec~dos sofrem os_ efeitos da_mvelia e 

-são obrigados a reccnrer, alegando, preliminarmente, inexist&cia 
de citação inicial. 

O pksente projeto de IeL preconizando nova redação para o 
§ 1° do art. 841 da Consolidação das Leis do Tmbalho, visa impe
dir os extravios culposas ou dolosos, eliminando prejuízos. Preten
de o autor beneficiar-Os reClamados mediante diminuição da ne
cessidade de recursos e os recJ~es pela celeridade dec~nte 
do andamento regular dos processos. 

As nonnas constitucionais q_ue regem a_ e~J;ação legislatiM 
vã foram· obedecidas e a matéria' reveste-se da juridicidade neces
sária. Atendeu-se aos requisitos da técnica legislativa. na forma da 
redação f=laprovada. 

Em face ao exposto, votamos ~<?-sentido da aprovação do 
Projeto di Lei n• 86, de 1994. 

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994. - Jutahy 
Magalhães, Presidente- João França. Relator -Jacques Silva-

· Ronaldo Aragão - Reginaldo Duarte - Magno Bacelar - César 
Dias-- Epitáci(l Cafeteifa- o.lrio Pereira- Cid Saboia de Carva
lho - Mauricio Corrêa - Jarba.s Passarinho - Lucídio Portella -
João Rocha - Lavoisier Maia - Coutinho Jorge. 

PARECER N" 283, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos SocJais sobre o Pro
jeto de Lei n• 83, de 1994, da Câmara doo Deputados 
(n° 22,..C, na origem), que "proibe a exigênda de 
atestados de gravidez e esterilização e outras práticas 
discriminatórias, para efeitos admissionals ou de per
manência da relação jurídica de trabalho, e dá ou
tras prol'idências". 

Relator: Senadora Marluc:e Pinto 
O projeio em exaine tem por objetfvo impedir que o empre

gador adote práticas discriminàt6rias em relação à mulher, seja 
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para efeito de admissão, seja pua manutenção no emprego; -=bro; 
Trato-.. , de fato, da redação fmal, proposta pela Comissão 2• cessação da relação de emprego resultante da aposento-

de Constituição e Jusliça e de Redação da Câmara dos Deputados, doria do trabalhador, aiuda que verificada autes de dezembro. 
do Projeto de Lei n• 229-C. de 1991, de autoria da Ex ma. Deputo- Ao justilicár sua iniciativa, o autor da proposição alega: 
da Benedito da Silva, ao qual fõiam apensados os Projetos de Lei 
n•677, de 1991, da ilustre DeputodaJandira Feghali e rf' 3.466, de 
1992. da douta Deputada Maria Luiza Fontenele. 

No seu art. 1 o, veda quaisquer discriminação, por motivo de 
sexo, origem, mça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 
ressalvando, neste 'Último caso, as medidas previstas de proteção 
ao menor. Trata~se, pois. de modida de alcance amplo, que especi
fica, nas relações de trabalho o previsto no art. 3°, item IV, da 
Constituição Fedenl. 

Ao tipificar cqno crimes tais atõSdiscriminatórios e,estabe
lecer penas pua os sujeitos ativos desses atos climinosos (que, na 
verdade, certos eml""$adores têm cometido), o art. 2° contribui 

, para que cessem as injlstiças contra a mulher. Ressalta a preocu
pação quanto aos abusos que se tOmaram comuns em todo o -terri
tório l:nsileiro, relativamente às tentativas de controle da natalida
de, por meios que atentam contra a dignidade do ser bumauo. Ao 
mesmo tempo, o acooselbamento, o esclarecimento familiar, flui 
no projeto.oomo prática desejável. 

O art. 3° complementa o que o antecede, adicionando penas 
a serem aplicadas contia o empregador, pois sujeita-o a multas e 
proibe-lhe a obtenção de empréstimoS junto a iDstililições oficiais. 

Já ao eiiiJRgado que sofreu, por ato di$CriminatQrio, o rom. 
pimento da relação de trabalho, o art. 4° faculta a ~eadmissão, com 
ressarcimento integral oo., conforme o casd, a percepção em dobro 
da remuoeração cttreSpoodonte ao perlodo de afastamento. 

A auálise do presente projeto de lei revela sua oportunida
de, pois 6 necessário garantir às m~lberes brasileins que. sejam 
respeitadas em sua condição. O que se observa, ainda hoje, apesar 
de todas as conquistas registradas no texto- constitucional, é que o 
mercado de tmbalho, em vários segmentos, dificulta o ingresso fe
nünino e a progreSsãO funcionaL Além disso, é comum eilCOD.tmr
se a mulher em situação de constr.mgimento - o que afronta os di. 
reitos fundamentais invioláveis da intimidade, da vida privada. 

A aprovação deste projeto representará uma importante 
conquista no sentido da igualdade de direitos e oportunidades, a 
todos os cidadã.os; ao aplicar,..oo cotidiano çbs_rehlções de traba
lho, as medidas de proteção, previstas nos iteus XX e XXX do art. 
7° da Constituição Federal. resgata a função social da mulher. 

Feitas essas considorações, somos de parecer pela aprova. 
ção do Projeto de Lei n° 83, de 1994, na forma como se apresenta. 

'Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1994. - Presideute
Relator, Julaby Magalhães. Presidente- Marluoe Pinto, Relator 
-Meia Filho - João Frauça - Cid Saboia de Carvalho - Ronaldo 
Aragão- Ney Maranhão- Almir Gâbriel- Dirceu Cameiro - Epi· 
tácio Çafeteira .:.; Carlos Patrocínio - Joaquim Beato - Lucídio 
Portella- Coutinho Jorge- Loorival Baptista - Reginaldo Duarte. 

P~ERN•284,DE 1994 

Da Comis:são de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara D 0 236, de 1993 (o 0 2.297, de 
1991, na origem) que "Acrescenta dispositivo ao bar
to.!• da Lel n• 4.090, de 13 de julho de 1962". 

RelatGr: Senador César Dias 
De autoria do ilustre Deputado Luiz Carlos Santos, o proje· 

to sob análise desta Comissão tem por fmalidade assegurar ao tra
balhador a percepção da gratiflCaÇão natalina de que trata a Lei n° 
4.090, de 13 de }Ilho de 1962,quaudoda: 
. 1° extinção dos contratos a pmzo, entre eStes incluidos os de 
safra. ainda que a relação de emprego haja fmdado antes de de-

''Lembra em suas lições acatadas o saudoso Car· 
los Maximiliano (in Hexmenêutica e Aplicação do Direi· 
to, Freitas Bastos, 6" edição, 1957, p. 227) que a juris
prudência diminui os litígios e reduz ao mínimo os in· 
convenientes da incerteza do Direito pmque, de ante· 
mio, faz saber qual será o resultado das controvérsias. 

De fato, é reconhecidamente, o que ocorre; reduz 
as conlendas sem, entretanto, eliminá· las defmitivamen. 
te, o que só é posslvel alcançar mediante alteração da le
gislaçãg para compatibilizã-la oom a }lrisprudência. 

E o que faz o presente projeto. na medida em que 
incoq>Óra à Lei n• 4.090, de 13 de }Ilho de 1962. os pre
ceitos contidos nas Súmulas 2 e 3 do Tn"bunal Superior 
do Traballio". 

Como se sabe, o Principio que rege a gratificaçãO-de natal é 
de que esta deve conesponder a 1/12 da remun~ devida em 
dezembro, por mês de serviço ou fiação de 15 dias. É fK)r este mo
tivo que a expressão remunernção devida em dezembro, que cons. 
ta na referida lei, deve ser intetpretada de modo abrangente. 

Com efeito, cori:liSsioõiStas e outros têm a sua reJI!)lDeração 
fixada oom base na produção e, por vezes, como desempeubam 
uma atividade cíclica, podem ter seus salários reduzidos em de· -
zembro, o que não exime o empregador de calcular. a gratificação 
natalina em bases percentuais anuais. 

Ademais, são ~bém incluídos ~ssa média anual os paga· 
me'ntos não mensais como, por exemplo. as gmtificações am.Jais ou 
semestrais. Se assim não ocorresse, desobedecer-se-ia o principio 
geral da integração de todas as vantogeus remuneratórias pua o 
cálculo ·dos ônus impostos nos demais instimtos e se estimularia a 
contratação salarial mensal, em bases inferiores., compensadas com 
gr:atificações, que não alcançariam o 13° mês _(Cf. Carrion. Valen· 
t~Comentários à ConsoHdação das Lc:is do Trabalho, 13° ed., 
São Paulo, 1990, pp. 300-301). 

Desse modo, não bá por que não ineoxporar à Lei a jurispru
dência firmada pelo Trioonal Superior do T_!llbalho através das Só
mulas 2 e 3, pois além de tratar·se de um aperfeiçoamento do di· 
ploma legal, desafogará os trabalhos da Justiça Trabalhista ao evi· 
taro ajuizamento de ações que são, Da realidade, meramente prote
latórias. 

Pelo ·exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 236, de 1993. · -

Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.- Julaby 
Magalhães, Presidente - César Dias, Relator - João Rocha- Cid 
Sabóia de Carvalho -João Calmon- Jacques Silva- Magno Ba
celar - Epitácio Cafeteira - Ronaldo Aragão - Lucídio Portella -
João França- Coutinho Jorge- Dario Pereira- Mauricio Corr& -
Lavoisier Maia. -

PARECER N• 285, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara n° 48, de 1994 (D0 1.292-C, de 
1991, na origem) que "Dá nova redação a dispositivo 
da Consolidação das Leis do Trabalho". 

Relator: Senador Lucidio Portella 
De a~toria do ilustre Deputado Nelson Bomier, o projeto 

em apreço tem por fmalidade acrescentar parágrafo único ao arL 
58 da Consolidação das Leis do Trabalho- CL T, com o objetiv-o 
de proibir alteração, sem a respectiva anuência, no h6fário de tra-
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balho do empregado estudante. 
Ao justificar sua iniciativa. o autor da proposta afuma: 

''Em muitas empresas, as atividades laborativas se 
dão em jotriaQ.as alternadas, tomando praticamente im
possível ao trabalhador freqüentar estabelecimento de 
ensino e "'ãssim melhorar sua formação educacional, na 
maioria dos casos, condição essencial à sua ascensão 
econômica e social. 

Este projeto busca garantir ao .empregado o direi- -
to de não trabalhar com alternância de horário, providên-
cia que julgamos justa e necessária.'r -

Como se sabe, já estabelece o art. 468 da CL T que é nula 
qualquer alteração unilateral do contrato de trabalho. Com efeitO, 
sendo o _conttato de trabalho um pacto para durar no tempo, é no 
entanto, passível de mudanças e deverá, de qualquer modo, estar 
sujeito ao interesse de ambas as partes. -

Ao comentar o ieferiâo dispositivo il.cirilã,-observa Valentin 
Carrion, respeitável mestre da Direito do Trabalho: 

"Do lado da empresa, as mutações fX'SSÍveis têm 
que permanecer entre dois limitCi: o. do seu interesse. o 
jus variandi e, frente a frente, o direito de resiStência do 
empregado; que sejam respeitadas as cláusufas e vanta
gens estipuladas quando da contratação e todas as que. 
mesmo não contratadas, lhe tenham sido concedidas tá
cita ou expressamente; tenham- ou não Valor eColiômico 
e mesmo quando personalíssimas. A intarigibilidade re
fere-se sobretudo às cláusulas importantes do cOntrato 
de trabalho. Quanto mais iiriportaD.Ies,- mais iriatin8ív-eis 
serão" (in Comentários à Consolidação das Leis do 
Trabalho- Legislação Suplementar. São Paulo, 1990, 
13·. pãg. 323). - .. ·-

Como se vê, a CLT já contém em seus dispositivos a garan
tia contra qualquer altera~o unilaleral do contrato de trabalho. 
Ademais, já se tomou entendimento junsprudencial ser, em tese, 
inalterável o horário da jornada de trabalho, salvo acordo mútuo. 

Apesar disso. não é dema(s a garanUa precOnizada por esta 
proposição até porque pcderá, no futuro, evitar qualquer dissidên
cia sobre a questão~ principalmente quando a situação fálica envol-
verempregadoestudantC: · -:-

Sem dúvida alguma o projeto traz em seu bojo medida_ de 
grande alcance e relevância social, eis que favorece sobremaneira 
o estudante empregado. 

Ante o exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
da Câmara n• 48. de 1994. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1994.- Jutahy Ma
galhães, Presidente- Lucídio Portella, Relalor- Dirceu Carneiro
João França- Ronaldo Aragão- Carlos Patrocínio- Marluce Pin
to - Coutinho Jorge - Cid Sabóia de Carvalho - Meira Filho -
Ney Maranhão- Almir Gabriel- Joaquim Beato- Lourival Bap-

- tista- Regina.ldo Duarte- Epitácio Cafeteira. 

PARECER N• 286, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto 
de Lei da Câmara n° 27, de 1994, que "Dispõe sobre 
a preservação e exploração racional de oligoqueto 
(minhocuçu)". 

Relator: Senador Carlos Patroánio 

I - Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Anto
nio de Jesus Dias, dispõe sobre a preservação e exploração racio-

nal do oligoqueto (minhocuçu). Na Câmara dos Depurados foi 
-aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, com emendas; e pela Comissão de Constituição 
e Justiça e de Redação. Submetido a esta Comissão do Senado 
para análise e parecer, o projeto não recebeu emendas no prazo re
gimental. 

A proposta é composta de nove artigos que, no seu mérito, 
criam-regras para a extra.ção da espécie de minhoca rbinodrilus 
alatus, da classe dos anelídeos, com ocorrência verificada no Bril
sii e na Austrália. Segundo estudo de especialista americanÕ, cita
do na justificativa do projeto, a referida minhõca -é Considerada im
portante para a manutenção da umidade do solo, descompactação 
do solo argiloso, fcrtiliz.ação, arejamento e oxigenação da terra. 
Além disso o olig<XJ,ueto - com muita justiça ch:imado popular
mente de minbocuçu, cm razão de suas conhecidas proporções
tem um papel destacado na pesca manual, onde serve como isca 
''insubstituível", conforme argumenta o autor. 

Em razão dessas qualidades, o autor teme que a procura 
descontrolada pelo rninhocuçu gere "atos de vandalismo, invasão 
de propriedade alheia, depredação do meio ambiente" e fmalmen
te, a extinção da espécii!. Entende, ainda, que a existência do tra
balho de '"extrator de minhocuçu" justifica que tal atlvidade seja 
regulamentada e fiscalizada, tendo em vista a necessidade de esta
belecer seus direitos e deveres, bem como os dos proprietários da 
terra onde ocorre a extração. 

O projeto determina o registro, em órgão ambiental compe
tente, de pessoa física ou jurídica dedicada à extraçã.o do oligoque
to; estabelece um periodo anual de defeso para a espécie, permitin
do a extra.ção apenas de abril a julho; determina ao proprietário do 
imóvel a adoção de critérios seletivos parã preservar a espécie e a 
produtividade do solo; obriga aquele que ex.Rforar o oligoqueto a 
recuperar o meio ambiente; incumbe ao Poder Público estimular a 
criação-C:la. espécie por meio de assistência técnica aos criadouros 
particulares; e, finalmente, estabelec_e multas e cancelamento de 
registro como penalidades para infratore<;. 

II -AnaliSe 

O art .. 23 da Constituição Federal determina que a preseJVa
ção das florestas, da fauna e da flora é competência c-omum da 
V nião, dos Estados, do Distrito F'ederal e dos Municípios. O arL 
24, por sua VeZ. estabelece c-ompetência concorrente a União, Es
tados c Distrito Federal para legislar sobre "florestas, caça, pesca, 
fauna. conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos na
turais, proteção do meio ambiente e controle da poluição". No ca
pítulO VI. "Do Meio Ambiente", a ConstituiçãO atribui ao Poder 
Público a intumbência, entre outras, de prover o manejo ecológico 
das espéc-ies e ecossistemas (§ 1°, n e ''proteger a fauna c a flora. 
vedadas: na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoque a extinção de espécies ou submetam 
os animais a crueldade"(§ 1°, vn. 

A Lei n• 5.197, de 1967 (alterada pelas Leis n"' 7.653 e 
77.679, d~ 1988), que dispõe sobre a proteção à fauna, estabelece 
normas p'ara o manejo da fauna silvestre e no seu § 2° afirma: "A 
utilização. perseguição, caça ou apanha de espécies da fauna sil~ 
vestre em terras de domínio privado, mesmo quando permitidas na 
fotma do parágrafo anterior, po::icrão :,;er igualmente proibidas pe
los respectivos proprietários, assumindo estes a responsabilidade 
da fiscalização de seus domínios. ( ... )". 

A mesma lei dispõe ainda sobre: 
* estímulos do poder público à construção de críadouros de 

anima~s silvestres para flns econôplicos ç industriais; 
* atuação do órgão público federai competente para rela

cionar as espécies cuja utilização, perseguição, caça ou apanha 
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será permitida, indicando as respectivas áreas. época e númem de 
dias de validade da permissão; 

* penalização para infratores. 
A Lei n• 6.938, de 1981 (alterada em 1989 i!990). que dis· 

põe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente estabelece, den-
tre os objetivos dessa política: -

* estabelecimento de normas relativas ao uso e manejo de 
recursos ambientais; 

* preservação e restauraçãO dos recursos ambientaiS com
vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente, con
correndo para a manutençãO do equilíbrio ec.ológico propício à 
vida.; 

* imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de re-
cuperare/ou indenizar os danos causados. --- __ 

A Lei no 6938 cil_ou, também. o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente, constituído principalmente pÕr órgãos públicos fede
rais, estaduais e municipãis, nó qual o ffiAMA - Instituto Brasilei
ro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tem a 
finalidade de "executar e fazer executar, como órgão federal, a po· 
lítica e diretrizes governamentais fuadas para o meio ambiente". 

O Decreto D0 97.946, de 1989, que dispõe sobre a estrutura 
do Ibama, especifica tal fmalidade como sendo "formular, coorde
nar, executar e fazer executar a politica nacional do meio ambiente 
e da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, contro
le e fomento dos _recursos naturais renováveis ( •.. )". Em sua estru
tura básica, o Ibama dispõe, no âmbito da Diretoria de Controle e 
Fiscilização, de uma Divisão de Normatização AmbientaL cuja 
competência iiiclui a de "elaborar normas e padrões referentes à 
qualidade do ar, das águas e dos solos e_ à proteção de flora e fau
na. bem como pomover a sua aplicação''. Dispõe. ainda. na Díreto
ria de Ecossíste"maS, de uma Dívi$ão de Fauna e Flora Silvestre, a 
qual incumbe, entre outros, ''propor as medidas para preservar as 
espécies da fauna e da Flora autoctones, bem como promover, exe
cutar, coordenar, supervisionar e avaliar suas aplicações". 

Desse sumário do contexto jurídico ao qual se reporta o 
projeto em pauta, de imediato depreende-se que a lei pretendida 
está, na verdadt~, amplamente contida nos instrumentos existentes, 
desde o nível constitucional até o_ das atribuições do órgão 'execu
tor da política ambiental federal. Assim, a determinação do perío
do mais propício para extração .ou coleta de espécies, o dever do 
proprietário rural observar critérios de conservação ambiental, a 
obrigatoriedade de recuperar o meio ambi..:mte degradado, o estí
mulo do poder público ao manejo de espécies em cri:idouros e pe· 
nas para infratores estão claramente expressos em lei, bem c-omo 
atribuídas respónsabilidades pelo cumprimento desses dispositivos. 

Depreende-se, tambétll, que a justa preocupação expressa 
pelo autor do projeto, com "atos de vancblismo, invasão de pro
priedade alheia, depredação do meio ambiente" e extinção da es
pécie, n~o se deve à falta de mecanismos legais. A fragilidade ge.
ral da intervenção pUblica em áreas de interesse social- como é o 
caso da conservação do meio ambiente- explicaria -õ problema. 
em termos muito .amplOS. Ajustando-se o foc_o, põiénl, para o-cam
po da política ambiental, podem-se identificar insuficiênci_~s espe
cíficas que, exceto em poucas temáticas, não estão na ausência de 
lei e sim na falta de estrutura executiva, em especial a de fiscaliza· 
ção e a gerencial, e no ainda confuso exercído das respectivas 
competências de União, Estados e Municípios. 

Uma falha particularme~lte grave está no cumprimento do 
papel do Ibama, órgão chave para o desempenho do Sistema Na
cional de Meio Ambiente e para a eficiéncia da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei n° 6.938). Como_ se yju pela redação do 
Decreto n° 97.946, que dispõe sobre a es_tru~ra básica e responsa
bilidades do Ibama, o seu cumprimento garanliria-, não só ao.mi-

nhocuçu como a tQdas as espécies impOrtantes para o eqmlíbrio 
ecológico e ameaçadas de extinção, proteção e extração submetida 
a manejo adequado. O que não parece apropriado é sobrepor, ao 
não-cumprimento do aparato legal existe-nte, novas leíS que, no 
fundo, tratam do mesmo assunto. Se para cada espécie ameaçada 
fossem propostas leis específicas. é possível imaginai a situação 
jurldica esdrúxula na qual incorreríamos. 

O conteúdo da proposta aqui avaliada deveria, a rigor. ser 
objeto de uma regulamentação por parte do Ibama. que, após uma 
análise da situação de risco ao qual está exposto o minhocuçu, es· 
tabelee-cria regras pontuais para seu manejo. LeJllbre..se, a respeito, 
que o equilíbrio ecológico é dado não só pela proteção de espécies 
superex traídas como pelo controle de populações animais coni ex
-;:P:Sso de __ indiVíduos. A fixação em lei federal de períodos tigidos 
de extração é, portanto, temerária, visto que eliminaria a flexibili
dade necessária ao próprio manejo. A prop6sito, a detetminação 
do pcriodo anual no qual seria pennitida a extração do minhocuçu 
é o único dispositivo do projeto que não repete dispositivos já con
tidos em Outras leis. E, mesmo assim, não contém, salvo melhor 
juízo, matéria de lei e, sim~ de portaria normativa de órgão exe-
cutivo. --

-_ Finalmente, deve-se _observar que a proposta avaliada esta
ria mais ajUstada, enquanto objeto de _ação do COngresso Nacional, 
a sua função ijscalizadora e não a sua função legislativa. 

lll - Voto do Relator 

ConsideraD.dÕ o ex-poSio, -o exposto, o votO do Relator é 
pela rejCiÇão do ProjetO de Lei da Câmara n° 27 de 1994. · 

Sala das Comíssões, 7 de dezembro de 1994.- Jutahy Ma
galhães, Presidente- Carlos Patrocínio, Relator- Ronaldo Aragão 
- Marluce Pinto- Cíd Sabóia de Carvalho- Reginaldo Duarte -
Epitádo Cafeteira - João França - tourival Baptista - Joaquim 
Beato- Almir Gabriel- Lucídio Portella- Coutinho Jorge- Mei
ra Pilho- Ney :Maranhão- DirCeu Carneiro. 

PARECERN"287,DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara ri' 19, de 1994 (n• 156, de 
1991, na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre 
restrição ao uso de fumo em recintos fechados de uso 
público, em veículos de trans)iorte coletivo, e dá ou .. 
tras providências". 

RelatOr:--Senador Lourival Baptista 
Chega a esta Casa Revisora, proveniente da Câmara dos 

Deputados, o"projeto de lei acima epigrafado, de autoria da ilustre 
Deputada Irma_ Passoni, que pretende proibir o uso do tabaco nos 
recintos fechados de qualquer naOJreza, de uso público, e nos veí
culos de transporte coletivo muniCipal, intermunicipal, interesta
dual e internacional. Ademais, faculta às casas de espetáculos e 
restaurantes manter locais reservados destinados aos fumantes, 
consoante o que dispuserem as normas municipais pertinentes. 
------No caso específico do uso de tabaco em aeronaves, caberá 
ao Departamento de A viação Civil_ a sua disciplina e fuação de 
penalidades administrativas~ ·-- -

Argumenta a nobre autora do projeto de lei que, conquanto 
o ato de fumar seja uma decisão de carátC!:__pessoal, em que o indi
Víduo usa sua liberdade para arbitrá-la, quando, em grupo. este di
reito individual ameaça um direito social básico, que é o direito à 
saúde, uma vez que a fumaça e resíduos tóxicos liberados no am
biente constrito afetará inexoravelmente a terceiros, impossibilita-
dos que estão de se defender. -

É de todos sabido os malefícios do_fumo, que afetam tanto 
os tabagistas como oS passivos. Dados da_ Organização Mundial de 
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Saúde- OMS dão conta de que cerca de 500 (quinhenrOs) milhões substituível nas relações de trabalho e sua presença na vida desses 
de pessoas moo:etio prematuramente. em decorrência de c'OI"...nças trabalhadores é sentida d~ maneira constante. 
ligadas ao tabaco, a se manterem as condições vigenteS 8tu81s. Nesse sentido. a medida preconizada pelo Deputado Carlos 

Muito se tem feito, em termos de saúde pública. para dis- Cardinal é inteintmente oportuna,. pois ensejará à organização sin
suadir os tabagistas -de abandonarem este hábito, assim como em dical interessada tomar as providências necessárias para defender 
esclarecer à população em gemi, para que não adote esta conduta os direitos de seus filiados. Ademais, através deste iQ.stmmento le- . 
autodestrutiva. Hoje, a população não-fumante é signiflcativamen- gal estará mais amparada para poder colabomr com a fiscalização 
te maior que a de tabagistas, o que importa estabelecer normas que do Poder Público no que tange ao fiel cumprimento das normas de 
protejam aquela desta oulra. Em transportes coletivos e recintos proteção ao trabalho, bem como de toda a legislação laboraL 
fechados é impossivel a convivência entre os dois grupos. uma vez Por outro lado, vale ressaltar que o projeto em apreço pro
que um s6 indivíduo poderá perturbar e poluir o ar em_ que respi- potciooará. de maneira mais eficaz, o cumprimento do preceituado 
mm dezenas de pessoas. no art. 5°, inciso L V, da -Constituição Federal, que consagra o prin-

0 mínimo que se pode fazer, pois, é a adoção de nonnas cípio da ampla defesa. 
que inlpeçam o abuso desta prática, de resto uma liberdade indivi- _ Pelo e?tposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 
dual, mas que afeta outros direitos de terceiros, principalmente o da Câmara n° 18, de 1994. ---
da saúde, coofO!Dle o local de sua OCO!Tência. Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994. - Jutaby 

A matéria do presente projeto de lei nio fere nenhum dispo- Magalhães, Presidente - Lucidio Portella - Relator - Cid Sabóia 
sitivo constitucional, uma vez que seu objetivo precfiXJo- defesa de Carvalli.o- João França- Jacques Silva- João Rocha- César 
da saúde pública- é de competência legislativa COilCOirente entre Dias- Magno Bacelar- Rona!do ArngãO- João Ca!mon- Maur!
Uniio, Estados. Municípios e Distrilo-Federal. Da· mesma forma cio Corrêa - Jarbas Passarinho - Coutinlio Jorge - Regin3.ldo 
está conforme ajuridicidade e a boa técnica legislativa._~~- Duarte- ~pitácio Cafeteira- Dirceu Carneiro- Dario Pereira. 

Qu_anto _ao mérito, consideramos a proposição sob anllise R 
de elevado conteódo social e de lodo oportuno, CODStituindo-se em O S , PRESIDENTE (Lucidio PorteUa) - O Expediente 

ljdo vai à publicação. 
iniciativa que visa, inequivocamente, a proteção da saúde coletiva. Sobre a mesa. pareceres que serão lidos pelo Sr. lo Secretário. 

Somos, pois, pela sua aprovação. 
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1994.- Jutahy Ma

galhães, Presidente- Lourival Baptista, Relator- Coutfuho Jorge 
- Almir Gabriel- Joaquim Beato- Meira Filho- Lucidio Porte lia 
- Rooaldo Aragão - Carlos Patroclnio- Marluce Pinto -, Reginal-
do Doarte - Joi!o França- Epitácio Cafeteira - Cid Sàb6ia de Car
valho- Ney Manmhão. 

PARECER N' 288, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara o' 18, de 1994 (n' 151, de 
1991, na origem) que "Altera o art. 629 da Consoli
dação das Leis do Trabalho', 

Relator: Senador Lucídio PorteDa 
É submetido A análise desta Comissão o Projeto de Lei da 

Câmam n' 18, de 1994, de autOria do ilustre Deputado Carlos Car
dinal, que tem por fmalidade, ao alterar o harto. 629 da Cousolida
ção das Leis do Trabalho - CLT, deten:ninar o uso de três vias 
para o auto ele in.fração. nos termos de-modelos e instruções expe
didos, entregando-se uma via ao infrator, contra-recibo! _e ootra ao 
sindicato da categoria a que pertencerem os empregados da empre
sa autuada, ou aos mesmos enviadas, dentro de dez dias da lavra
nua, sob pena de responsabilidade. 

O autor da proposição. ao justificã.r Sua iniciativa, alega: 

"Temos para nós que -o-autO-de infração lavrado 
contra as emJ)I'CSaS em geral, por descumprimento a dis
pooições da legislação trabe.lhista, deva ser lavrado não 
em duplicata, mas em· triPlicata, a ft.m. de que uma via 
seja remetida ao sindicato da categoria a que perteD.ce
rem os trabalhadores da empresa :infratorn. 

Essa medida permitirá que a entidade sindical in
teressada adote as providências cabíveis em defesa de 
seus associados, colaborando, inclusive, na fiScalização 
do cumprimento das DOI'IIlaS trabalhistas." 

O advento da Constituição de 1988 trouxe pleoa liberdade 
aos sindicatos ao eliminar a tutela do Estado sObre eles. Graças a 
isso CRsceu sobremaneira sua atuação junto aos trabafuadores. 
Hoje em dia, as organizações sindicais desempenham um papel in-

São lidos 0s sesuhttes 
REQURIMENTO N' 1.()01, DE 1994 

Senhor Presidente, requeremos urgência nos termos do art 
336, alínea "b'', do Regimento Interno; p-ara a Mensagem n° 293, 
de 1994, do Sr. Presidente da República, solicitando ao Senado 
Federal a renotilicação da Resolução n' 30, de 13 de abril de 
1994, que auloriza a União a realizar operação de crédito externo 
junto ao Kredit.anstalt ffir Wiederautbau ::- IÇFW, no valor equiva
lente a DM 27.000.000,00, sendo DM 24.500.000,00 a titulo de 
empréstimo e DM 2.500.000,00. como oontn"boição fmanceira, 
destinando-se os recursos ao fmanciamento parcial do Projeto 
Ações Básicas de Sa!lde no Ceará, a cargo do Ministério da Sa!lde. 

Sala das Sessões, 13 dezembro de 1994.- PSDB- Mauri
cio Corrêa- PFL, Odacir Soares- PMDB, Airton Oliveira
PPR, Moisés Abrão PMBD Mauro Benevides. 

J) SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O requerimento 
lido se:rá votado após a Ordem de Dia, na forma do disposto na art. 
340, II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secret.ário. 

-É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.1Hl2, DE 1994 

Set!hor Presidente, 
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regi

mento Inteino, para o Projeto de Resolução n' 75:de 1993, de ini
ciativa da Comissão Diretora, que altera a estrutura da Subsecreta
ria de Divulgação e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. - Mauro Rene
vides - PMDB. Epitácio Cafeteira - PPR, Mauricio Corria -
PSDB, Magno Bar<clar- PDT, Jonas Pinheiro- PTB. 

Q SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na fOima do disposto no 
art. 340, II, do Regimento Interno. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre. 
tário. 
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É lida a seguinle 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

termos dos arts. 55, ID, da Cons_!iruição e 39, a, do Regimento ln
temo, me ausentei dos trabafuos. da Casa, a fim de, no desempenho 
de missão com que me dintinguiu o Senado, participar, na qualida
de Observador Parlamentar, da Delçegação do Brasil à XLIX 
Sessão da Assembléia Geral da ONU, a a partir do dia 13 do 
corrente mês. 

Sala de Sessões, 6 de dezembro de 19!14.- Senador Aureo 
MeDo. Vice-Líder do PRN. - --- --

O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O requerimento 
lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, II. do Regim1:nto Interno. 

Sobl:e a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre-
tário. 

É lida a seguinte 

Brasllia, 6 de dezembro de 1994. 
Senhor Presidente, 
Em cumprimento ao que preceitua o artigo 39, alínea a e 

parágr.~Toilnicó do Regimento Interno do Senado federal, como
nico a V. Ex'" que me ausentarei dos trabalhos da Casa no perlodo 
de 10 a 20 de dezembro de 1994, por motivo de viagem ao exte
rior, em ca:ráter oficial. 

Na oportunidade, agradeço e reitero protestos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente, Senador Magno Bacelar. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - O expediente 
lido vai à pUblicação. 

Sobre a mesa, ofícios qu-e serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 
São lidos os seguintes 

São lid_os os segu~tes 

Comissão de Assuntos Sociais 

Oficio n° 06794-CAS 

Brasília. 8 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2°, do artigo 91 do Regimento Interno: co

munico a Vossa EXCelência, que esta Comissão aprovou o Projeto 
de Lei do Senado n° 373 de 1991, que ''Dispõe sobre Medidas de 
Defesa da PreVi"Jência Social e _dá outras Providências. 

' Atenciosamente, ~enador Jutahy Magalhães, Presidente. 

Offcio no 07/94-CAS 

Brasllia. 8 de dezembro de 1994. 

· Senhor Presidente. 
Nos tennos do§ 2°, do artigo 91. do Regimento Interno, co

munico a Vossa Excelência. que esta Cõmis_SãO!ejeilW-O Projeto 
de Lei do Senado n° 029 de 1993. que "altera a Lei ri0 7.679, de 23 
de novembro de 1988. acrescentando-lhe dispositivos de proteção 
aos recursos naru.rais. e~ reunião de 30 de novembro de 1994. 

Atenciosamente. Senador Jutahy Magalhães, Presidente. 

Oficio n° 0&194-CAS 

Brasllia. 08. de dezembro de 1994. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do§ 2°, do artigo 91 do Regimento Interno, co-

munico a Vossa Excelência, que esta Cori:iiSSão reieitou O Projeto 
. de Lei" do senado n° 032 de 1994. que ''Dispõe -sobre a Gratuidade 

do TI1lllsporte de Passageiros nos Trens Urbanos e Sub~Urbanos, e 
dá outras providências", 

Atenciosamente. Senador jutahy Magalhães, Presidente. 

Oficio n' Hl'94-CAS 

Bnsilia, 08 de dezembro de 1994. 

Senhor Presidente, 
Nos termos c da§ 2°, do artigo 91 do Regimento Interno, oo

munico a VoSsa Excelência, que esta ComisSão aprovou o Projeto 
de Lei do Senado n° 40 de 1994, que "Acrescenta Pará.gnúos ao 
harto. 2° da Lei n•8.742, de 7 de dezembro de 1993; que ''Dispõe 
sobre a Organiza.Ção da Assístência Social e dá outras providên
cias", em reunião de 30 de novembro de 1994. 

Atenciosamente, Senador Jutahy Magalhães, Presidente. 

Oficio n° 11/94-CAS 

Brasllia, 08, de dezembro de 1994. 

Senhor Presidente. 
Nos termos do § zo, do artigo do Regimento Interno, comu~ 

nico a VosSa Excelência. que esta Comissão aprovou o Projeto de 
Lei do Senado D0 41 de 1994, que "Autoriza o Poder Executivo a 
criar a secretaria Nacional de pesca e aquicuttura. e dá outms pro
vidências", em reunião de 30 de novembro de 1994. 

Atent:iosamente. Senador Jutahy Magalhães, Presidenle. 

O SR. PRESIDENTE (Lncídio Portella) - Os oficies lidos 
vão à publicação. -

Foram encamiDhados à publicação Pare<:eres da Comissão 
de Assuntos Sociais que concluem favoravelmente às seguintes 
matérias: 

-Projeto de U>i da Câmara n° 141, de 1993 (il0 1.719/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a jornada, condições de traba
lho e piso salarial dos técnicOs e auxilia.res de enfermagem e deter
mina outras providências; 

-Projeto de Lei da Câmam n° 206, de 1993 (n' 47&'91, na 
Casa de origem), que altera o art. 472 da Consolidação das Leis do 
Trabalho; -

-Projeto de Lei da Câmara n'236, de 1993 (n°2.297/91, na 
Casa de origem), que acrescenta dispositivO 8o art. I o da Lei n° 
4.090, de 13 de julho de 1962;. . 

- Projeto'de Lei da Câmam n° 18;-de 1994 (n° 151/91, na 
Casa de origem), que altera o arL 629 da Coiisolidação das Leis do 
Trabalho; 

-Projeto de Lei da Câmara n° 19, de 1994 (n' 156/91. na 
Casa de origem), que dispõe sobre restrição ao uso de fumo em re~ 
cintos fechados de uso público, em veiculas de transporte coletivo 
e dá outras providências; 

-Projeto de Lei da Câmam n° 48, de 1994 (n° 1.292/91, na 
Casa de origem), que dá nova redação a dispositivo da Consolida
ção das Leis do Trabalho; 

-Projeto de Lei da Câmara n° 83, de 1994 (n° 229/91, na 
_ Casa de origem), que prolbe a exigência de atestados de gravidez e 

esterilização, e outras práticas discriminat6rias, para efeitos admís-
sionais ou de permanência da relação jurídica de ~balbo e dá ou
tras providências; 

-Projeto de-Lei da Câmam n• 86, de 1994 (n° 3.913/93, na 
Casa de origem). que altera o arL 841 da Consolidação das Leis do 
Trabalho- CLT, e 

-.Projeto de Lei da Câmam n° 95, de 1994 (n' 2.904/92, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a atualização dos valores das 
comissões devidas a JeEresentante comercial, em caso de mora no 
pagamento . 

As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco sessões or~ 

'----·--···-----------~~ 
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dlnári.as, a fim de receberem emendas, nos ~:anos do art. .235, II, O SR. PRE;SIDENTE (Lucídio Portella) -Jtem 2: 
"d", do Regimento ln temo. - - -

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portella) - A Presidência 
comunica ao Plenário que, nos tennos do art. 9 I, § § 3• a s•, do 
Regimento IIIlemo, abrir-se-á o prazo de cinoo dias úteis para in~ 
tezposiçio de rerursÕ: poc um décimo da composição da Casa, 
para que as seguiiites matérias sejam apreciadas pelo Plenário: 

-Projeto de Lei do Senado n• 373, de 1991, de autoria do 
Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre medidas de defesa da 
PrevidSncia Social e dá ootras providências; . • 

- Projeto de Lei do Senado n' 29, de 1993, de autoria do 
Senador Márcio Lacerda, que altera a Lei n' 7.679, de 23 de no
vembro de 1988, acrescentando-lhe dispositivos de proteção aos 
recuiSos natum.is; 

- Projeto de Lei do Senado n' 32, de 1994, de autoria do 
'Senador Hydekel Freitas, que dispõe sobre a gratuidade do trans
porte de passageiros nos trens urbanos e suburbanos, e dá outras 
providêlcias~· 

-Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1994, de autoria do 
Senador Cid Saboia de CarValho, que acrescenta pomgrafos ao art. 
2' da Lei n' 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a 
organização da Assistência Social e dá outras providências, e 

-Projeto de Lei do Senado n" 41, de 1994, de autoria da Se
nadora JlÍilia Marise, que autoriza o· Poder Executivo a criar a Se
cretaria Naciooal de Pesca e Aqüicultum, e dá ootras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portell.a) - Foram encami
nhados à publicação Pareceres da Comissão de Assuntos Sociais, 
çoncluindo conttariamente às seguintes matérias: 

-Projeto de Lei da Câmara n' 27, de 1994, (n' 2. 763/92, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a preservação e exploração m
cional de oligoqueto (minhocuçu), e 

- I'Mjeto de Lei .da Cânw:a n' 87, de 1994: (n' 3.922/93, na 
Casa de origem), que inStitui o regime especial de trabalho para jo
vens e aduhos, assegurando-lhes o acesso e a penna.nência na edu-
cação básica do Sislema Nacional de Educação. · 

De aoordo com o disposto no pará!l'l'fo IÍDÍOO do art. 254 do 
Regimento Intemo, fica aberto o prazo de 48 horas para interposi
ção de recursos, por um décimo dos membros do Senado, para que 
as matérias cont-inuem sua traxnitação. 

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella) - A Presidência, 
nos termos do art. 43,§-2°, do Regimento Interiio, despãcha os-Re
querimentos n°s 958 e 976, de 1994, dos Senadores Aureo Mello e 
Magoo Bacelar, lidos em sessões anteriores e não-votados por fal
ta de quorom. 

O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portell.a)
passa-se à 

ORDEM DO DIA 

lk:m I 

Votação, em turno único, do Requerin:iento n° 
985, de 1994, do Senador Mauricio Corrêa, solicitando, 
nos termos do art.172. L do Regimento Interno, a indu
dó em On:Iem do Dia do P.rojelo de Lei do Senado n° 
82, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, que dis
põe sobre a concessão de subsídio vitalício especial aos 
ex-Presidentes da República. 

Em votação o reqU-eiimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Lei do Senado n' 82, de 1994, será incluldo na 

Ordem do Dia oportunamente. 

Votação, em rumo único, do Requerimento n° 
994, de 1994, do Senador Mauricio Corrêa, solicitando, 
nos termos do art.172.1. do Regimento Interno, a inclu
são em On:lem do Dia do Projeto de Resolução n° 93, de 
1994, de iniciativa da Comissão Diretora, que- dispõe so-

- bre a estrutura básica da Subsecretaria de Administnção 
de Pessoal, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno únicO. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Resolução n° 93, de 1994, será incluído em 

Ordem do Dia oportunamenle. 
O SR. PRESIDENTE (Lucldio Portell.a)- lk:m 3: 

Votação, em turno úiDco, do Requerimento n° 
998, de 1994, do Senador Jutahy Magalhães, solicitan
do, nos termos do art. 172. I. do Regimento Interno, a 
inclusão eni Ordem do Dia do Projeto de Resolução n° 
92, de 1994, de iniciativa cb Comissão Diretora, que al
tera a denominação de órgãos da estrutura administrativa 
do Senado Federal e dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno úniCo. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O Projeto de Resolução n' 92, de 1994, será incluído em 

Ordem do Dia oportunamen"'-

O Sr. Lucídio Por/elia, Suplente de &crerário, 
deixa a cadeim da Presidência, q~ é ocupada pelo ·sr. 
Levy Dias, 2Q Vzce-Presidatte. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotada a matéria 
constanle da Ordem do Dia. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise. 
A SR" J(JNIA MARJSE (PDT-MG. Pronuncia o seguinte 

discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. Se
nadores, o Congresso Nacional ~piõvou, e foi _prblicada no Diário 
06dal da União, a Lei n• 8.878, de 11.05.94, que dispõe sobre a 
concessão de anistia nas eondições que menciona. 

Sr. Presidente, o Senado FederaL a Câmara dos Deputados 
e o Presidente da República quiseram referir-se à anistia dos demi
tidos pelo Governo Collor, aqueles funcionários que. sem nenhu
ma razão de Ol"dem administrativa. fornm colocados no olho da rua 
de forma desumana e arbitrária. 

Os diplomas legais que teoricamente anistiaram os demiti
dos, a Lei n° 8.878 e o Decreto n° 1.153, de 08.06..94, que a regu
lamentou, incluem os demitidos da Rede Ferroviária Fr.deral e da 
Companhia Brasileira de Transportes UrbanOs. Só na Rede Ferro
viária Federnl, foram 2.556 funcionários que requereram sua read
missão. Destes, 1.566 tiveram seus pedidos deferidos e 990 pedi
dos foram indeferidos. Na Companhia Brasileira de Transportes 
Urbanos, CB"IU, 1519 requereram e seus pedidos foram deferidos. 

Entretanto, apesar de não haver óbice de qualquer espécie à 
imediata reintegração dos que tiveram os seus pedidos deferidos, 
eles ainda não foram reintegrados ao Serviço Público. Para isso, 
basta apenus que sejam publicados, no Diário Oficial da União, os 
deferimentos, a que fizeram jus, de seus pedidos de reintegração e 
sua conseqUente convocação para imediato retomo ao trabalho. 

Embora a Secretaria de Controle Interno, do Ministério dos 
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Transportes, tenha..enviado oficio aos presidentes de estatais para a deferidos, não bá por que nio oconer a reintegração. Pam isso, 
condição de existência de vaga no quadro de pessoal - que está basta apenas que a decisão do Presidente da Rep1blica -se faça 
aqui-, como um dos pré-reqUisitos parn. a reaamisSio, oonlnidito- cumprir. 
riamente, o Conselho de COOidénação e Controle das Empresas O apelo que faço da tribuna do Senado FeclemL nestes áhi
Estatais, através do Oficio n° 168, infoana ao Sr. Secretário Exe~ mos dias que antecedem a ~se do novo Presidente da República, 
cutívo do Ministério que a Lei D0 8.878, que anistioo e mandou é no sentido de que o Presidente Itamar Franco, que ammciou ao 
readmitir os demitidos pelo Governo Collor, restabeleceu a vaga País a intenção de dar abrigo aos pleitos justos dos servidores de
do anistiado. Assim sendo, a .resolução do Conselho de Controle mitidos, determine a reintegração imediatamente. 
das Estatais, que limita o DIÍmero de funcionários a serem admiti- . O SR. CID SABOIA DE CARVALHO --sr. Presidente, 
dos em cada estatal, dentro do exercício contado, não constitui peço a palavra como Uder do PMDB. 
obstáculo no que se refere ao retomo de todo e qualquer demitido, O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- V.Exatem a palavra. 
uma vez que sua vaga esUi garantida pela Lei n• 8.878. O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. 

De maneira in~sta e que afronta a lei, buscando com sub- Como Lider. Pronuncia o seguinte discu:no. Sem revisãO do ora~ 
terfúgios burlar o espírito da·Lei n° 8.878, as estatais do setor de dor.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, ainda repercute no 
transportes, noladamente a Rede Fenuviária e a CBW, vêm ado- Brasil inteiro a posição adorada pelo Senado Federal ao declarar 
tando posturas adm.iniStmtivas que protelam a readmissão dos aprovado o projeto de lei de anistia àquelas pessoas que, pratican. 
anistiados. Assim, estão promovendo a terceirização dos seus ser- do ato licito internamente, estão sendo enterididas na Justiça Elei· 
viços e permitindo que os tmbalhadores façam um nó mero exces· tora} como praticantes de delitos. E como isso parece estranho, e 
sivo de horas extras, o que tem aumentado o número de acidentes até significa uma colidência de Poderes, pois é estranho que o lici. 
de trabaJho, em total desrespeito à lei e ao trabalbadcr. to aqui seja um crime ali, a verdade é que essa colidência de Pode-

Por rulro lado, a demora no proccsoo de readmissão, alán res parece bem deseobada no momento grave em que se ofende o 
de burlar o cumprimento da lei, tem, como conseqüência, gem.do princípio constitucional do furicionamento hannônico dos Poderes. 
problemas pessoais de ordem psíquica e conjugal aos demitidos, Mas não me quero reportar assim tio generiCamente, como 
desaguando até mesmo em divórcios, alcoolismos e até suicídios, Uder do PMDB, a esta questão. Quero reportar-me ao Senador 
quando não a morte em vida, com o total desajuste social-que está Humberto Lucena, Presidente do Congresso Nacional. S. Ex• viu, 
ocorrendo boje com todos esses seiVidores. de repente, o seu nome levado à opinião pública dentro de uma 

· Este quadro de miséria social é da responsabilidade de operação fascisia, altamente petVersa. no acontecimento inespera. 
quem - perguntamos nós? A quem interessa que o texto legal vi- do, notadamente através de motivação que realmente não 6 demo
gente seja inócuo? Será que o Presidente da República, Itamar Ciática. 
Franco, quando resolveu anistiar-os SerVidores- delilliidOs arbitra- Fui muitO questioriado no meu Estado, por emissoras de ní
riamente, conforme foi a sua intenção, apenas c,-rez-rii.Jma ação ad- dio do Brasil inteíiu, em face do meu posicionamento, como- se eu 
miniStriüiva· e -política para atender aos-reclamos de todos esses estivesse praticando algo indigno ao votar o projeto de anistia. 
servidores que ocuparam as prnças públicas de todo o País. que Sempre respondo ·que indigno eu me sentiria se, cotn medo dos 
vieram a Brasília. em caravanas, para solicitar, apelar à Presidên· grupos de pressão oo patrulhado. tivesse medo de praticar um ato 
cia da RepúbJica e ao Congresso Nacional a volta ao trabalho? Na de consciência, de justiça e, acima de tudo, de altivez espiritual. 
realidade, constata-se que, mesmo depois de ãpiDvada a lei, órgãos Lembro.me de que sou um Constituinte e que um dia.. na 
do Governo F~eral estão impedindo que ela seja cumprida. Assembléia Nacional ConstitUinte; discordei da orientação dada 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, atendendo por determinadas forças partidárias, quando se queria, nessa opor-
aos apelos desses servidores demjtidos, peço atenção para o assunto. tunidade, diminuir o impacto do: crilne e.dQS criminosos pmtican-

Como eu havia dito, esses funcionáriOs vieram a Brasília, tes de atos de tenor. 
postaram-se diante do Palácio do Planalto e pediram justiça.. Fize- ConfessO, Sr. Presidente, que, ao ver anistiados os tenoris
ram-no também em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal, tas, não tínhamos como deixar de ver anistiados também os torni
alegando que, por terem sido demitidos ilegalmente, deveriam ser radores. Foi uma anistia ampla e inestrita que vaireu: este País, ai
reintegrados às suas funções. cançando pessoas de um lado e de outro, pessoas que hedionda.~ 

Por essa razão, fazemos a nossa indagaçãO;- O DóSsO cfueStio- mente procederam, colocando bombas em aeroportos, em lugares 
namento e_, mais uma vez, o nosso apelo ao Presidente Itamar de concentração pública, ou pessoas que se encapuzaram pua tor
Franco_. Sua Ex_celência a.Ssuiniu um comproOllSSo:-Uma respónsa~ turar prisioneiros, pessoas que maltrataram freitas, pessoaS qtie 
bilidade perante o Congresso Nacional, perante a Nação, quando abusaram sexualmente de mulheres prisioneiras., e rutros fatos he
tomou "a iniciativa de acolher o~ apelos dos servidores demitidos. diondos que neste. País ocorreram. Essas pessoas estão anistiadas. 
Na realidade, portanto, eles ainda Dão foram reintegrados à Admi· E o meu companheiro, Humberto Lucena, não cabe nessa história; 
nistração Pública, nem 1às estatais que -i.ill.egra:Di OS ininistérios da nem num lado, nem no outro e nem no meio. 
Admínistração Federal. · Não há como chamá-lo de pessoa desrespeitante das regras 

Por isso, é preciso qrie o Presidente da República determine juridicas do País. Espanta-me sobremaneira, ofende a minha alma 
urgentemente que a lei seja cumprida, que a sua intenção se trans- e a minha. dl.gnidade - falo como Uder de um grande partido, o 
forme em realidade, para que essas pessoas possam voltar às suas maior do COngresso; ofende a minha dignidade ver a sanha, a for
atividades. Não podemos permitir-- e riem entender .... que a boa ça. a lwcura com que se investe contra Humberto Lucena. a força 
intenção lavrada através da mensagem do ExecutiVo aO-Congresso que não se teve contra Fleucy, o tortnrador, que tanto abalou os 
Nacional, votada neste plenário, seja tiansfonD.ada em lei que não· nervos desta Nação. 
será cumprida. Aqueles que toleraram o DOPS, os que toleraram o SNL os 

As boas intenções do Presidente da República devem ser que toleraram níveis impreciSOs de informações, todas capazes de 
confumadas mediante a determinação de Sua Excelência no senti- levar a deb"berações contra as liberdades, essas pessoas tolemram 
do de que os servidores cujos processos de reintegração foram de- tudo isso, mas não podem tolerar o Senador pObre e honesto que 
feridos sejam imediatamente reintegrados. Se os processos foram cometeu o crime de im.priinir Calendários na Gráfica do Senado. E 
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fico vendo, neste País inteiro, a influência do poder- econômico, a 
compra da ccnsciência do eleitorado, o esmagamento de democra
tas através da mídia, a utilização do rádio e da televisão contra 
candidatos democratas para eleger os que têm dinheiro. Vimos a 
corrupção eleitoral no Rio de Janeiro, e não é só no Rio "de Janeiro, 
mas corrupção eleitoral em todo o Brasil. inclusive em meu Esta
do, quando disputei a Assembléia Legislativa em duas oportunida
des e tive minhas eleições roubadas, garl'adas através de um "ma
pismo", um "mapismo" que nunca vi condenado com a mesma 
força pelos crlticos que boje tentam liquidar a dignidade do Sena
dor Humberto Lucena. 

Fui qU.estio:õado a respeito em minha cidade. Numa emisso
ra de rádio de grande projeçio, alguém me advertia. Lá estava o 
locutor, sem nenhlJlD. preparo, falando a meu respeito, lamentando 
que eu, um professor universitário, um homem de bem. uma exce
lente pessoa. houvesse votado a anistia- um casuísmo. Telefõnei 
para ele para explicar-lhe que não há anistia que não seja específi~ 
ca. casuistica. que não tenha endereço certo. E que moral tem o 
Brasil historicamente de verificar leis de endereço certo, quando 
isto é um prática do Império e da República? E aqui fala um enten~ 
dedor da História do BrasiL Nasci dentro de uma biblioteca toda 
voltada para a História do Brasil. Sei contar a Hist6ría bOa e a His
tória má do meu País. Sei contar a Hist6ria do Brasil pelo ângulo 
dos banqueiros, como fez Gustavo Barroso. Sei contar pelas ar~ -
mas, pela ação das Forças A.rmadas. Sei contar de chalaça para a 
frente e de chalaça para trás, para mostrar a corrupção palaciana. 
Sei dos engrossadores do meu Estado, que levaram o velho Rodol~ 
fo Te6ftlo a escrever um famoso livro "Memórias de um Engros
sador". Sei de analfabetos que tiveram leis a seu favor, fazendo 
com que analfabetos chegassem até ao ensino superiOr. Sei da His
t6ria toda deste País. · 

Quero dizer que o Senador Humberto Lucena não se encai
xa em nenhuma versão cõmica, em nenhuma versão melodramáti
ca. dramáticá Ou melosa. trágica ou cómica, porque, na~veroade, é 
um homem que tem paUtado a sua vida com a dignidade que está 
faltando a este País, a dignídade que realmente falta. 

Agora, vejam bem. Anistia; iSto é casuismo. Até Senadores 
eleitos que vão chegar aqui, tentando fa~zer o jogo da platéia. agra
dac o público, abrem a boca e dizem: "E casuísmo". E qual a anis
tia que não é casuísõio?! CasÜística é tOda e qualquer lei onde o 
Estado favoreça de algum modo, favoreça para não pagar impostos. 

Acho muito engr.tçado quando se fala ''o dinheiro do povo 
nesses calendários! Q?em ressarcirá os contribuintes pela edição 
desses calendários?" As vezes me vem aqui, quase que já saindo 
da garganta e se transpondo para a minha boca. muitas vezes me 
vem aquela pergunla que devo fazer aos radialistas: vocês se sen
tem diminuídos por estarem utilizando canais de rádio e televisão 
que, por sua vez, nada pagam ao Estado, quando esses canais, na 
verdade. são do Estado? Isso é serviço póblico; rádio e televisão 
são serviço público! Telecomunicação pertence ao EstadO. Quanto 
pagam essas, cadeias de televisão ao Estado para aS~ Hebe ea:· 
margo insultar o Congresso Naci~? Ela o insulta gratuitamente 
e sem nenhum risco, por nossa causa, porque não mandamos co
brar nada sobre esses canais e porque não permitimos puni-la. por
que é melhor que sua ignorância se manifeste livremente em favor 
das liberdades do que se manifeste uma obsttução às manifestaçõ
es das liberdades, porque, em nome das liberdades, ora fala o 
sábio, ora fala o ignorante, ora fala o mau-caráter, ora fala o 
bom.-caráter. 

E nós aqui, imbuídos do melbõi- sistema de defesa das liber
dades, nunca nos preocupamos em punir a S~ Hebe Camargo pe
los insultos ditos para o Brasil inteiro, genericamente, contra os in
tegrantes desta Casa, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito 

e, pior. sem nenhUJ:J:l conhecimento, porque essa Se.rihora se gaba 
de algo que é terrível: nunca leu um livro. E isso é moiivo de orgu
lho para ela. E eu que li livros às mãos-cheias fico envergonhado 
de isso ser uma glória e me sinto pequenino e desfeito diante desta 
realidade: não ler é melhor que ler. E essa a idéia que se está p;:;LS
sando exatamente neste País, nesta hora, exatamente agora. 

Impressiona-me também· que fiquemos preocupados com 
Humberto Lucena anistiado e porque fez calendários. mas não nos 
preocupamos em determinar impüstos para o· papel utilizado pela 
imprensa, porque ~mos - e eu defendo isso intransigentemente 
- meritório, é altamente meritório; a imprenSa tem que existir, é 
necessário a imprensa. do jeito que ela vier, com a cobertura -que 
fizer, boa ou má; isso que nos_ofende hoje, esse fascismo que se 
aplica às liberdades de Humberto Lucena tem um caráter didático 
que os séculos aproveitarão. 

P-õr isso, nunca pensamos em taxar o pape-llinha-dágua,. em 
tírili a iSenção de. -impostOS desse papcf; nuDca nos preocupanlos, 
em momento algum. em acabar com os despachos livres de clireito. 

Mas tudo isso, Sr. Presidente, é altamente casuístico, pOr: 
que é direito de graça. porque esse é o momento em que o Estado 
premia, e quando o Estado premia, ou para perdoar, ou para isen
tar, tem que ser especifico. tem que ser casuístico. Só o casuísmo 
a;tistia.. só o casuísmo perdoa. Há nada mais casuística que o ato 
do Presidente da República indultando prisioneiros, algumas pes
soas perversas que delinqiliram do pior modo possível e que têm 
um bom comportamento na cadeia? E um homem probo, sentado 
no alto da cadeiia maior do País diz: "V amos perdoar. Já cumPriu 
tanto da pena, que se perdoe!" E baixa a medida, nome a nome. 
Não casoS para -que se encaixem os nomes, mas já os nomes. Há 
nada mais casuística que isso? Nada mais meritório que isso? 
Nada mais belo para a visão de um democrata que isso? Há nada 
mais embalador da alma de um democrata saber que o papellinha
dágua não pa_p imposto? ~orqu~ isso é notável para a existência_ 
dos jornais. E simplesmente extraordinário que se possa utilizar 
um papel livre do valor dos despachos, dos direitos alfandegários 
sobre essa matéria. Isso é lindo! Porque, sem isso, os jornais não 
teriam condições de existir, eu não seria jOrnalista. -

Venho de um jornalismo acima de tudo polémico. Venho de 
1,1m jornalismo onde o jornal era impresso letra a letra na sua com
posiç3o tipográfica ainda; nem a linotipo enl utilizada, poique não 
tínhamos condição; era letrinha a letrinha. E o papel que utilizáva
mos era. sim. papel linha-dágua, livre de imposto, mais as aparas 
compradas dos jornais maiores. O meu Diário do Povo comprava 
as aparas do jornal O Povo, e eu ia, quase menino, com o carretei
ro_, _levando aquele papel para a imprensa oficial do Estado, onde 
aquelas aparas eram cortadas do tamanho do jornal. que imprimía
mos com uma máquina ainda do século passado, a mesma que, no 
começo do século, serviu para imprimir o_jomal Unitário, do fa
moso João Brigi.do, do Ceará, um dos mais _notáveis jornalistas 
deste País. Essa máquina funcionava à- rilão; era uma enorme ala
vanca. e usávamos a nossa juvenOJde para rodar aquilo, porque 
não podíamos pagar energia eiétrica. Mas aquela era a imprensa 
altaneira, defensora das liberdades, acusadora das cotnJpções, e se 
o papel tivesse um preço normal não poderíamos circular. 

Por isso é que há o Càsuísmo dos desPachos livres de. direito 
e das isenções, como vi iserições de carros importados, no meu Es
tado, para servirem a organizações religiosas. E o Presidente de 
então dispensou todos os impostos, porque aqueles carros eram 
para entidades ftlantrópicas. Casuísmo! Casuísmo nessa isenção 
concedida por decreto presidencial, na forma de como se permitia, 
ainda de acordo com a Constituição de 1946. 

Sr. Presidente, todo direito premial é casuismo. O Senador 
Humberto Lucena não está merecendo nosso voto pela anis_tia, 
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para perdoarmos: S. Exa por ter utilizado a Gráfica. Não! S. Ex• uti~ 
Iizou a Gnif:tca numa medida permitida inlemamente neste Poder. 
e ficou provado na Justiça Eleitoral do seu Estado que S. Ex• não 
fez propaganda eleitoral através desses calendários. Inclusive, ain
da não era candidato - aliás, pretendia ser ciandidato a governador 
quando esses calendários foram impressos. E a Justiça resolveu 
que não era propaganda elei"""!'l· O Procunodor eleitoral tinha três 
dias para recoaer; nio o fez. E aí que começa a anistia dos inte
grantes desta Casa,· e a imprensa tem que estar atenta a isso. 

No momento em que votamos e~ anistia com o coração, a 
razão e a nossa aJma Voltados para o Senador Humberto Lucena, 
precipuamente, casuisticamente, é para. impedirmos um dos maio
"" aleDiados à cidadania do brasileiro, que é julgar o que já está 
julgado, transitado •"! julgado. O brasileiro tem garantias. Eu le
nho meus direitos; nirigtiéiõ tOcará em queui letn seus- direitos ad
quiridos. Essa é a sistemAtica dos povos. Um outro diz: ''Fiz um 
. contrato perfeif9. Ningu'ém pode mexer comigo. Eu ~ei nos 
termos da lei." E a coisa jnidica que está a!, realçando. E o contra
to perfeito, o negócio juddico perfeito? Não pode ser tocado. Mas 
taiJ1Mm não pode ser tocada a senlença transitada em jllgado, que 
s6 pode ser alcançada através da açio rescisória, quando um fato 
novo se revela, e uma ação resc:isória- põe o caso novamente sob_ 
exame, para coosertar alguma coisa ateotatória que ali se consu
mou e que não devia ter se consumado. A coisa jllgada permanece 
até que se apure que houve COIIUpção do juiz, que houve um docu
mento que não se coohecia então e que apareceuy que se nególl vi
gência à lei, uma vigência inequívoca a um ciSdigo, houve um eno 
de aplicação de lei. Portanto, a rescisórii só pode atingir a coisa 
julgada, e atinge num grau muito pequeno; dificilmente uma ação 
rescisócia é deferida. 

Sr. Presidente, ocorre que, no caso da Paraíba. houve coisa 
julgada com recurso intempestivo, feito a destempo, fora do prazo, 
que não podia mais merecer o exame da Justiça Eleitcn.l. E essa, 
inadvertidamente, viu isso, um erro gravíssimo, negou vigência ao 
Código de Processo Civil, no que concerne às preclusões. Mas 
como consertar'? Na Justiça EleitOI3.l não há ação rescisória. Dessa 
forma, o Senador Humberto Lucena ficaria, neste Pais. sem remé-
wo&gum. . 

O Supremo não admitiu que a matéria ingressasse na sua 
Casa, nas suas portas, que fosse..adiante dos portais. A matéria vol
tou do Relator e do Plenário sem o conhcci_II~teU.lQ_ ® mérito, por
que não era competência do Supremo examinar essa matéria. Mas 
os Ministros reconheceram: há preclusão. Diziam: ''Não preclusão, 
mas coisa julgada." ''Não há coisa julgada. hó preclusão." ''Preclu
sãoy coisa jUlgada". Os minist:rOS-se sucederam dentro desse juízo 
e diziam: "Com preclusão, este Tribunal não funciona;. sobre pre
clusão, ele liãO trabalha., não analisa a preclusão. Yolla a matéria 
às vias onlinárias.'' Para quê? Para a Justiça Eleitoml reexaminar? 
Não tem como. Não há açio =cis6da na Justiça Eleitoral. Quru o 
remédiÕ? 

Meus companheiros entenderam que era a anistia. Eu enten
di que era instítuir a-fe&cisória na Justiça Eleitc;nal e regulamentar 
o art. 102, para dizer que prazo precluso que leve a sentença defi
nitiva é, sim, coisa jllgada, da competência do Supremo, que, Des
se mister, diminuiu-se diante da opinião pública, por não ter a de
vida coragem de examinar uma coisa julgada e a intitulru, para 
tanto, de coisa preclusa. Mas eu, como Professoc de Direito, digo: 
é coisa julgada, e não coisa meramente preclusa. Já estava bem à 
frente da coisa meramente preciosa; era sentença transitada em jul
gado; não podia ter o exame. 

Qual a solução? A solução era a anistia. Mas nós, que vota
mos a anistia de terroristas, que votamos a anistia de estupradores 
de mulheres, inclusive de freiras, que Votamos a- anistia dos--que 

puseram bombas em locais públicos ~ há pessoas rueijadas pela 
ação dos tetroristas -; não podcriamos anistíar o oosso companhei
ro Humberto Lucena. um homem digno, que ne..m patrimônio fez 
durante mais de quarenta anos de vida pública? E isso que não po
díamos fazer, porque policiados, porque patrulhados por uma im
prensa que começou a examinar o assunto na Gráfica. quando o 
assunto tinha que ser examinado nos direitos do cidadão, a partir 
da sentença da Paraíba? E somos obrigados a nos curvar à sapiSn
cia de canentaristas que não se preparam, mas que falam sempre-, 
Coof mUila Sapiência. sobre o que não conhecem? Era isso que de
veríamos fazer? Ter medo e não ter coragem de votar uma anistia? 
Essa, eu voto vinte, trinta, mil vezes; voto todo caso desse tipo, 
pionto a reparar o àt:Cntado à cidadania. Jamais tolerarei o atentado 
à cidadania- Coisa julgada, negócio juridico peri'eito, direíto adqui
rido, são as pilasb:as nas quais eu me monto, como um democrata, 
para poder enfrentar os meus alunos numa Faculdade de Dú:cito . 
Eu não teria coragem de negar esse voto aqui e depois me apresen-
tar dianle de alunos da Faculdade de Direito. · · 

Ainda ontem. Sr. Presidente, Srs. Senadores, calcei minhas 
alpercatas à Ney Maranhão; vesti as miDbas roupas mais simples, 
que costumo vestir na minha cidade, e fui a uma livraria no centro 
da minha Capital. Quando para lá me encaminhava, um jovem me 
interrompeu, abriu os braços diante de mim, e disse: "Senador, vo
teí no senha:. O senhor perdeu, mas voto outras vezes, se for pre
ciso. Mas tenho uma alegria: o senhor vai voltar a dar aula,. não 
vai?' Respondi~Ihe que iria- vOltar a dar aUla. E o rapaz, então 
emocionado, disse: "Eu quero ser seu aluno~ Se não coincidir, se o 
computador não me puser na sua tunna, irei assistir às 'sUas aulas, 
porque estou encantado com suas posições no Senado Federal". 

Quero encantar é a essa juventude, a essas pessoas que es
tão apn:ndendo Direito. Não me preocupo com promoção, mesmo 
que esta me levasse a uma reeleição. Nunca cuidei disso conve
nientemente; voto de acOido com a minha coosciência. A nossa 
consciência, .teimosa, às vezes inventa de Se chocar com os jornais, 
com as emisSoriis de rádio, com comentaristas da CBN, comenta
ristas da TV Bandeirantes ou de qualquer outra televisão. A nos
sa consciência teimosa, para ser impoluta, tem que ter este desgos
to de, de quando em quando, baler em verdadeiros pore<lões. Mas 
nunca se desfaz, Sr. Presidente, porque ela é mais do que o grani
to, ela 'é feita de material altamente resiste.nte pam todos os percal
ços e para todas as intempéries, para todos Õs momentos dificeis 
da vida. 

Exibo, no fmal do meu mandato, o máximo da minha cons
ciência. E nesta Casa, nunca pratiquei o menOr ges·to qtie fosse, até 
para abraçar o Senador com o qual discutir.i momentos antes. 
QUa.D.tas veZes me desentendi com meus companheiros, mas a mi
nha consciência me diz: "Vai, abraça o teu companheiro!" Eu vou 
e abraço o meu companheiro. Desentendi-me tantas vezes com 
companheiros de partido, ou companheiros de outros partidos. 
Saio daqui sem um inimigo, porque a minha consciência diz que 
esta Casa é fratema; e mais do que fraterna, é uma Casa }lsta, que 
teVe, pelo princípiO de justiça, a coragem de defender, através de 
um projeto de anistia. a digriidade e a honra de um companheiro 
brutalmente .ofendido. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Pemrlte-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Ouço o aparte 

de V. Ex•, Senadoc Jutahy l\.iagalhães. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Cid Saboia de Carva

lho, eu estava escut.ando o pronunciamento de V. &•, essa cascata 
de informações, de posições éticas e políticas. V. Ex' acabou de 
demonstrar a esta Casa o conhecimento que tem dessas questões, 
da cultura jurldica que possui. Eu, como seu amigo, admirador e 
vizinho, sei como V. Ex• é um estudioso; vive cercado de livros e 
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· boa música, escutando aquelas óperas que tanto o encantam. terminava: ~vitar u~ injustiça, a mais séria que pooerfamos ver, 
Por isso, fico encantado quã.D.dO vejo V. Ex• falando com o cora- porque condenar o Senador Humberto Lucena por abuso de poder 
çâo, mas também com o raciocínio lúcido e demOriStrando todo económico é piada, e isto não poderiamos aceitar. 
esse conhecimento que estamos sempre acostumados a ver em O SR. CID SABOIA _DE CARVALHO -_Agradeço a saM 
seus pronunciamentos .. Acredito que o que fizemoS, ein umá lin~ piênciã. do aparté de V. 'Ex•. Mas quero dizer que está formada 
guagem diferente da de V. Ex-. mas mu"ito- sin:i.ples, foi praticar uma situação esctruxula. Pior do que a evasão fi5:9'al, cujã apuração 
justiça. Conhecemos a realidade, os fatos, a vida de cada col:npa- não co~~gu~ ~r conseq:üências, ~ ~- a~::;_ação sobre f!umberto Lu
nheiro nosso. Não podíamos a~1tar que se concretizasse uma in- cena de ter feito calendários na Gráfica cL ~enado, mesmo que o 
justiça sem a nossa ri:Ia.iiifeSi.aÇão, a manifestação desta Casa. No ato seja permitido. Muito mais grave do que a formação de quadri
decorrer daquelas discussões, eu disse, com simplicidade, que o lhas no Governo Federal - está patente! - é Humberto Lucena ter 
Senador Humberto Lucena não necessíia de solidariedade. O que feito 120 mil calendários em dezembro de 1993, na Gráfica do Se
ele precisava ern de um ato, de uma ação do Senado, uma ação nado Federal. 
deste Congresso, não.pa.ra salvar o seu mandato- que era necessá- As suposições não_ serven1 p_atã ·que se entenda que PC Fa
ria salvar-, mas para que se praticasse a justiça. Ontem. escutei, rias tinha ligaÇões ·com COJior de _Mello. Nem PedrQ Paulo LeQn.i 
na televisão, o ·argumento de um dos mais ilustres MinistrOs do -- Ramos surge mais n6- palco. PorqUe suposição aí não vale; mas 
Supremo ,na decisão do caso Collor, de que se poderia presumir a vale, sim, a suposição de que os calencláiiOs de Humberto Lucena 
ligação do ex-Presidente com o Sr. PC Farias no caso MercedeS lcvaram:noa se elegCr e-que esses calendãrios dev_em_ ter Sido utili
Benz; mas como era apenas uma presunção, não _p:xieria julgar zados na campanha elejtoral, muito embora não h~j_a prov~. Os 
contra. Se V. Ex• tomar conhecimeolO dos -autos da decisão do- -Tribunais são próximos e todos são superiores. Mas a suposição 
caso Lucena no Tribunal Superior Eleitoral, verá que um dos mais que não se enconcra de um lado. não se aceita, é plenamente váli
ilusrres Juízes, também no seu voto, sustentou que nos autos cons- da, conclusiva e fatal alguns passos adiante. 
ta que foram distribuídos calendários em periodo não-eleitoral, É evidente que pior que praticar o terror é editar calendá
mas é presumível que tenham sido distribuídos também no periodo rios, porque os terroristas podem merecer perdões do Estado, mas 
eleitoral e. por esta razão, foi condenado. Em um caso, in dubio ·quem fez calendários. não. Isso é uma indeCência, isSO é iúD.·ca
pro reo; em outró caso, in dubio contra reo. Em virtude desse suísmo, isso é corporativismo! Podemos ter, no País, mil distorçõ
conhecimento, das situações reais da vida diária eleitoral e políti- es, desde que essas distorções não sejam calendários impressos na 
ca, devemos tomar uma atitude. É a melhor solução? Talvez não; Gráfica do Senado Federal, no mês de dezembro de 1993. Não 
mas terá sido a única solução? Talvez sim. Por essa razão, cons- vale o fato iocontestável de que o Senador Humberto Lucena era 
cientemente, fiquei ao lado do _Senador Hunlberto Lucenã., não cruldidãto -a governador e que, por nuanças próprias da Paraíba. o 
tanto de S. Ex_•, mas ao lado daquilo que eu _considerava a prática seu companheiro Mariz é que foi candidato ao governo e ele, can
ela justiÇa. Aceito as:·CríiíciS, Iiãd ãs condeno, desde que sejam fe"i~----didit"O à reelei~ão ao Senado. 
tas em linguagem normal, sem ofen_sas pessoais. O que lamento é Não ii:nporta, nestC.mômeDtO.-averiguar os bens que tb:á o 
que se julgue, se decida e se escreva tanto a respeito de um fato Sr. Pedro Paulo Leoni Ramos. Onde estará, nesta hora, o Sr. Ma
que não conliecem. Pergunto: quem tomou conhecimento dos au. gri? E o dinheiro dà Previdência.,_onde andará? Desviado, sofrendo 
tos desse processo? QUem foi que Ieu esse processo para dar essas a química administrativa? Que lefão feitõ ã Previdência Social do 
opiniões que lemos a cada dia? É aquela história: ''Quem conta um Brasil? E isso importa? Não! Importa -ri:ruito mais que_ a Gráfi.Ql do 
conto. aumenta um txJnto". Ouve-se a história, e com:eça.:-se ~a di- - Senado haja irilj)ressO-Ci!endários do--SenadorlJumberto Lucexla. 
fundir as versões. Há idiossíncrasiã$ pesSoais, idiossincrasias con- A PETROBRÁS quase foi liquidada. Houve um assalto à 
tra a classe política, há idiossiri:crasias- dos mais diversos tiJ>os. PETROBRÁS, e a resistência dos seus setvidores impediu a con
Quando vejo, por-exemplo, o organismo empresarial criticar o sumação. Navios socateados, eontratados a 600 mil dólares- hou
Corigtesso, acho válido. Mas por que não se critica aqueles que ve um que afundou. O seu fundo de pensão foi assaltado, inclusive 
são responsáveis pela evasão fiscal de 80 bilhões de dólares por por aqueles vendedores de ações da SAD. Altos funcionários da 
ano? Quando vejo a imprenSa critícar, ou Sejã;CsseS ilustres se- PETROBRÁS foram chamados para passar os segredos da grande 
nhores da imprensa, donos dos meios de comunicação..;.. V. Ex• já empresa e de suas subsidiárias para o conhecimento de concorren
tratou deste assunto com pleno conhecimento-, eu me pergunto: tes que pretendiam. com a privatiZação dO- mercado petrolífero, 
será que eles não se lembram de que está sendo construído neste com a quebra do monopólio. dominar este Brasil. 
País um poder paralelo, cuja influência política seja, tãivez, atC - Mas que importância tem issó diaDie do Senador Humberto 
mais forte do que o poder politico do Senhor Presidente da Repú- Lucena, criminoso, que editou 120 mil calendários na Gráfica do 
blica? E que issO afroDta a democracia deste País, porque o poder -Senado. em dezembro de 1993. e que os pode ter dístxibuíd-o na 
desses meios de comunicação estão sendo controlados por tão campanha eleitoral? 
poucas pessoas no Pafs inteiiO? V. Ex• sabe quem manda na tele- O Sr. Jutahy Magalhães -Permite-me V. Ex• aparte? 
vis~ e pa'rádio no Ceará~ sei qu~ manda na Bahia~ outros sabem O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•. 
quem manda em Sergipe, em A lagoas, no Maranhão. Vejam como O Sr. Jutahy Magalhães- Nobre Senador Cid Saboia de 
é grande a influência desse poder de comunicação, que, como V. Carvalho, V. Ex• é professor de Direito e tem conhecimento desta 
Ex• diz, são concessões, e concessões até que São bem pagas pelo matéria. Esses calendários foram impressos em novembro- ou de
Executivo.. V. Ex• sabe que, durante as eleições, o horário granúto zembro de 1993. A lei eleitoral, ape~_rde ser de julho de 1993, en
é remunerado para essas empresas de comunicação. São pagQ.ç os crou em vigor em janeíro de 1994, põr deteritlinação conslltucio-
minutos utilizados no horário gratuito. E. no entanto, eles vivem na!, segundo me informaram. ~ 
criticando, porque não querem que ninguém vá manifestar opinião O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- E o art. 16. 
contrária àquelas que eles transmitem no dia-a-dia. No caso do Se- O Sr. Jutahy Magalhães- Exatamente. Eu gostaria de sa-
nador Humberto Lucena, praticamos justiça. Se alguém acha que ber de V. Ex• se aiguém pode ser responsabilizado por um ate 
merecemos critica, que as faça.ril, mas com respeito e respfdtando a quando a lei não proíbe, e a-lei interna do senado permite. O Sena
nossa dignidade. Mas fiZemos aquilo que a nossa consciência de- dor Márcio Larcerda fez uma consulta - no meu entendimento. 
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até indevida -, e veio a resposta do Tribt.m~ Superior Eleitornl. 
Isso foi eni julho de 1994. Veja V. Ex• que todos os atos, mesmo 
que fossem errados- e não o foram -, aconteceram antes da vi. 
gência da lei. Será que a lei ~troage para ating:il'ãlguém. ou ela só 
retroage para beneficiar'? 

O SR. CID SABOIA DE CARV-ALHO -É evidente, Se
nador Jutahy, que aquilo que não é deftnido como crime boje não 
poderá ser punido como crime amanhã, por força de uma lei que 
venha posteriounente defmfr essa figura criminal. 

O Sr. Jutaby Magalhães - Os calendários foram impres
sos em novembro, fota de qualquer período eleitoral, sem nenhu
ma manifestação escrita no calendário a respeito de eleição, com 
uma mensagem que poderia ter sido dirigida aos paraibanos, mas 
era dirigida aos hfllsileiros de modo geral, sem nenhum pedido de 
voto, sem nenhuma sigla partidária, nada que indicasse propagan
da eleitotal. em perlodo não-eleitoral, antes da vigência de uma lei 
que depois veio proibir que se fiiesSC algo no período eleitoral. V. 
Ex• disse' que é um caso típico_ de equívoco na administração da 
lei. O recurso_ do Procurador aconteceu 30 dias ap6s, quando a lei 
determina o prazo de três dias. T odes esses erros processuais de
terminavam que algo fosse feito para sanar a injustiça. Não pode
mos ficar nos omitindo, achando que não podemos fazer nada, e 
ficar· de braços cruzados. Anist,la, c_onCed.e:n:!os para sindicalistas, 
justamente pma evitar que se cometa também injustiça e violência 
contra eles. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Aos esrudantes. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Quantos casosae anistia temos 

constantemente neste País quase periodicamente. Mas há uma 
preocupação de se ferir tUdo o que se faz neste CongreSso. É um 
direito criticar. Critiquem quanto quiser. Por outro lado, também 
temos que agir de acordo com a nossa consciência. V. Ex• agiu de 
acordo com a sua consciência. No momento em que me solicita
mm que apresentasse o parecer, eu o fiZ imediatamente, sem ne
nhuma preocupação, porque era aquilo que determinava a minha 
consciência fazer, praticar justiça. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Quero explicar 
a V.Ex' um detalhe. Para mim. a história começa na predusão, 
quando o representante do Ministério Público, o ProcuradOr Elei
toral, deixa vencer o prazo. Começa tudo aí, para a visão do caso 
Humberto Lucena. Não pode-ter outro começo. 

Mas, no que concerne à Gráfica. que é um-·as-Stiiittfanterior, 
o Senador Márcio Lacerda fez uma consulta, e ·veio uma resposta. 
Quando veio a resposta, im~íatamente, o Senido, pOr Stia -PreSi~ 
dência. exatamente através de Humherto Lucena. mandou adequar 
aqttl!la resposta ãs atividades enfcx:adas. Passou o Senado a ter ou
tro- e mais cuidadoso- comportamento. A consulta foi feita inde.: 
vidamente, o assunto era interno, o Senador Márcio Lacerda man~ 
dou o assunto para um outro Poder, um assunto que diVeria Sif fc
solvido aqui, mas •. como veio a resposta à consulta do Senador 
Márcio Lacerda, o Senador Humberto Lucena, imediatamente, 
passou a CUJ;Uprir. qual se fora uma lei, a resposta dada pela Justiça 
EleitoraL Todas as atividades do Senado f1c.aram adequadas àqui
lo. Eu não pude nem editar um discurso que fiz sobre as águas 
para o Nordeste. Foi preferível ficar para depois. Não usei maiS o 
correio para as minhas correspondências de oito anos, enviando 
projetas, discursos e infonna.ções que os cearenses pediam ao meu 
gabinete. Passei a utilizar selo comum. comprado por -mim, para 
poder responder às cartas que cbegavam ao meu gabinete. 

Fizemos imediatamente a adequação de tudo. muito embora 
aquilo fosse indevido. Havia uma ínvasão- de poder, mas não que
riamos criar uma situação para a Presidência do Senado. Duvido 
que um gabinete, qualquer um, tenha operado de modo diferente 
da resposta da Justiça EleitoraL - -

V. Ex' salienta bem: a lei entra em "'Vigor um ano depois. Ela 
tem o cumprimento ex tunc e ex nunc, depenãendo da natureza da 
norma. Se é norma punitiva, não_bá como retroagir. Não se-retro-
age lei para punir. Isso é assunto que até varredÕr de rua sabe. 
Quem passa a 100 quilómetros de uma faculdade de DireitO sabe 
disso. Quem 9efende_os poYüs, qualquer líder popular, quatquer 
operário. lidador das causas de sua categoria, sabe que tem a ga
rantia do e~tuto juridico do momento e que a lei futura não vai 
examinar o seu ato de hoje- s6 se for para beneficiá-lo. 

Esse é um princípio da cidadania em todos os j;õvos. Os po~ 
vos que não cumpriam isso pagaram caro. Quem não cumpria isso 
tinha qne ter um muro - era o muro de Berlim; ou tinha que ter 
serviço de informação muito grande, as liberdades totalmente des
truídas, como aconteceu nos países totalitários, que faliram nas es
truturas de Estado. Não sei como estará Cuba no momento em que 
estou falando. Mas Fidel, já embranquecendo os cabelos da barba, 
há de estar pensando que os direitos dos povos são irresistíveis. 

O que estamos cobrando para o Senador Humberto Lucena 
é_a mesma coisa que fazemos em favor dos injustiçados em qual· 
quer área da vida, em qualquer circunstânCia da vida. Não sei por 
que esse horror à anistia. 

Lembro-me de que o meu pai foi condenado a 25 anos de 
prisão. Por quê? Porque, no meu Estado, andaram angariando fer
ro, cano _'Ç>elbo, capl8 de ferro. O que fosse ferro se juntava numa 
praça, que era para esse ferro sei- removido e fazer casco de navio. 
Eu era menino. Os navioS brasileiros estavam ~endo torpedeados 
pelas forças de Miller. Os submarinoS alemães estavam chegando 
bem pertinbo das costas brasileiras, das costas do Ceará, e _os na
vios foram afundados, inclusive o Baependi, de uma história incri· 
velmente tnigica. Vários navios fói'ain ãfun_dados. As pessoas que 
tentavam se salvar, quando buscavam nadar, eram metralhadas pe
los alemães. Havia uma menina, chamada Miréia, que deixou uma 
memória linda e que, ainda hoje, se conta na nossa cidade._Náufra~ 
ga. foi metralhada. E esses ferros eram juntados. O meu pai, um 
democrata. verificando que o Brasil vacil_ava, vai ou não vai ã 
guerra, fica com o Eixo ou fica com as Forças aliadas -havia uma 
tremenda vacilação governamental, que boje se tenta esconder, 
como muitas coisas' neste País. 

Então, meu pai. advogado, jornalista, professor, vai ao alto 
dessa pirâmide, sobe nesses ferros, fere-se nesses ferros enferruja
dos, para cbegar ao alto, e diante da juventude que o cercava, alu~ 
nos da Faculdade de Direito, alunos do LiceU dQ Ceará, faz um 
discurso contra Hitler, mostrando a atrocidade do Eixo, as coisas
teniveis que estavam acontecendo, até mesmo nas águas territo
riais brasileiras, os úmãos que estavam morrendo nos campos de 
cOncentração, inclusive com a entrega de Olga Benário Prestes aos 
campos de concentração da Alemanha, onde ela iria parir essa jo
vem intelectual que boje escreve a vida de seu pai. Era a mulher de 
Luís Carlos Prestes. que estava sendo entregue aos alemães para 
morrer numa câmara de gás, logo que deu à luz a suafllha. 

Nesse tempo, em delesa de Olga Benãrio, em defesa de 
uma posição do Brasil. para que outros brasileiros de origem ale~ 
mã ou alemães aqui radicados, que não concordavam com Hitler, 
não fossem entregUes aós campos de concentração, queriamos a 
guerra como grito de liberdade. E para somarmos as nossas forças, 
como somamos, aos aliados que estavam combatendo, notadamen
te na Europa, o que aconteceu? O Governo de Getúlio Vargas 
pressionou a Justiça de então, e meU pai foi condenado a 25 anos 
-de ieclUsão. Estava cumprindo essa pena, quando a Guerra foi 
vencida, finalmente, pelos Aliados. E ele, Luís Carlos Prestes e 
outros prisíõiieiros, que estavam sob as grades da ditadura brasilei
ra, foram todos anistiados, porque também coincfdiu com o flm da 
ditadura no Brasil. E aquela anistia daqueles homens foi festa na-
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.Joua.l. Lembro-me o.as multidões tomando as ruas do Bairro de 
Jacarecanga, o nosso baino.. A alegria, o clamor, as crianças, as 
mulheres~ os homens, todos nas ruas, gritando: 11Anistia!" Os retra
tos dos anistiados eram conduzidos por todos os lados da cidade. 
Eles finalmente estão õvres, porque a liberdade foi recobrada pela 
anistia. --

Bendita anistia! A anistia é o direito de graça maiS sério que 
há. o direito premiai mais profundo, que mais cala na alma huma
na. Não entendo, portanto, essa posição, boje. da imprensa, do rá
dio, da televisão, que castiga um cidadão de bem. maltrata. fere, 
destroça sua dignidade, porque está anistiado pelo Senado FederaL 
Deus cuide da alma desses que não entendem o que é a anistia, Si. 
Presidente. 

Durante o disclU'SO do Sr. Cid Salióia de Carva
lho, o Sr. Levy Dias, 2°,Vice-Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior, 2° 
Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Está fmnqueada a 
palavta aos Senadores que dela desejarem fazer uso. (Pausa) 

Concedo a palavra ao Sr. Senador Ftanei!;CO Rollemberg. 
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PMN~E. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senado
res, há algum tempo, tive a oportunidade de manifestar~ me acerca 
do papel da Organização das Nações Unidas e de sua Assembléia 
Geral no ·cenário da política internacional, mõrinimte no que diz 
respeito ao arbitramento de conflitos isolados que, ainda hoje, e 
em que pese o avanço irrefreá\'-ei do processo ciVilizatório, teimam 
em ocorrer. 

O papel apaziguador da. ONU costuma ser muito oial enten
dido, principalmente por quem almeje soluções imediatas_parn to
das as pendências que desunem as nações, que trazem o sofrinien~ 
to e o desespero. 

Não se·pode exigir a aproximação-inCgociada de regiões ein 
conflito originalmente afastadas por especificidades religiosas, 
culnuais oo políticas. A mediação da ONU, D.eSSC aspecto. é fun
damental para se garantirem. ao menos por alguns momentos, pe
riodos de trégua e de proteção para a pop1laçio civil. Enquanto 
isso. ·correm as negociações, a fim de que se atinja o grau -máximo 
de concessão a que cada: parte conflagrada se obrigue por compro
misso formal. 

Estoo me referindo a essa histórica InissâO, muito a propósi
to das reuniões de que participei entre os dias 28 -de novembro e 2 
de dezembro, durante o 49• perlodo de sessões da Assembléia Geral. 

Um dos problemas mais graves que naquela oportunidade 
fOiam trãtados e que precisam de imediata solução. a partir da in
terveniência da ONU. é, sem dúvida, a questão palestina. 

Nesse aspecto, deve-se render as maiores homenagem ao 
Estado de IsraeL por todo o seu esforço em busca da destinação de 
ten:it6rio próprio para os palestinos, para que assim tenham condi
ções de conduzir seu futuro de acordo com seus princípioS e em 
conviv~c~ harmônica com os outros povos. 

Muito se tem feito para a erradicação dos desentendimen
tos, mas muito ainda necessita ser feito desde a embrionária-rea~ 
proximação entre árabes e judeus ocorrida nas históricas reuniões 
de Camp David. 

Hoje a questão palestina se coloca como uma das mais sig
nificativas pant a absoluta defmição do quadro geopolítico do 
Oriente Médio, cabendo a Arafat um papel da mais alta relevância 
para a ultimação dos entendimentos: refrear seus guenilhpiros para 
que não se cooiprometa o horizonte de paz que se avizinha da região. 

A propósito dessa pendência, o embaixador brasileiro Ro
naldo Mota Sardenberg, em sua intetvenção do dia 1 o de dezem-

bro, manifestou todo o seu otimismo em relação a uma ri.pida so
lução para o problema, salientando que o recente tratado de paz 
celebrado entre a Jottiânia e Isxael irá desencadear futuros entendi~ 
mentos entre sírios e israelenses, ressaitando que o papel desenvol~ 
vida ~Ia ONU_não se limita a operações de paz, mas também por 
levar adiante programas de assistência econômica, social e huma~ 
nitária aOs povos em conflíto. 

Sanado o longo entravC palestino, compete à ONU voltar 
seus olhos para outras pendências remanescentes. ~ elas a 
questão da Bósnia, que se mostra como uma das mais sangrentas e 
se anuncia como das mais iricontroladas dentm as ocorridas na re
cente história universal. 

Em adição a essas tarefas, não se pode de.spre2M os esfor
ços levados a efeito por aquela Organização para a erradicação da 
fome e da miséria no mundo, parn a proteção à infância e para a 
preseiVação dos bens culturais, assuntos de piUe.Dça marcante du
ra.nte_~_re:uoiQes. 

Dessa forma, senhor presidente e senhores senadores, é de 
todo imprescindível reconhecer que a missão reservada à Organi
zação das Nações Unidas em busca da convivência entre os povos 
síntelíza o pensamento e o anseio de toda a humanidade. e não a 
posição isolada da diplomacia internacional ou da alta cúpula dire
tiva dos Países ali representados. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Coucedo a palavra 
ao nobre Senador Marco Maciel. 

O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. l'romlncia o seguinte 
discurso.) - Sr._Presidente, Sr's e Srs. Senadores, festejou-se no 
dia 24 de agosto último, o centenário de nascimento de Florêncio 
Alves de Barros Filho, o "Ban:inhos". Primogênito da feliz união 
de Florêncio Alves de Barros e de Dona Lucilla de Freitas Sam
paio Barros, participou da alegria das comemorações, promovidas 
por uma verdadeira legião de amigos, parentes e admiradores. ao 
lado de suas irmãs Anita,. Maroquinba e Laura - as duas últimas 
nonagenárias. 

"Baninhos" nasceu na Fazenda Brejo, da progressista cida
de de Santa Maria da Boa Vista, conlraindo núpcias com Judith 
Sampaio Gomes, sua prima, no ano de 1917. 

Em sua numerosa descendência incluem~se onze filhos. 
Cremilda; Jaime; Abigail; Ozanam; Joanete; Elizabelh; Lucilla; 
Noé; Celso; Maria do Carmo; e losé Estelita. o "Zelito". alé'm de 
36 netos; 61 Bisnetos; e um trineto. 

A_ serviço do bem coletivo, do "recanto sertanejo" de sua fe
liDDente longa e proveitosa vida, abraçou a caneira política como 
Sub-Prefeito de Santa Maria da Boa Vista_. assumindo pela primei
ra-vez a Prefeitura em 1918, e exercendo o cargO-de Prefeito eril.4 
mandatos, nos perlodos de 1923 a 1930; de 1937 a 1945; de 1952 
a !956; e de 1962 a 1%8. 

Detentor de liderança política incontestáve~ auferiu e con
solidou vasta experiência no trato da vida públicã, no convívio 
com o homem bom e simples de sua querida Santa Maria da Boa 
Vista, de quem conhecia as angiistias e aS aspirações. 

Perseguia, sem .descanso,. a satisfação das necessidades de 
sua gente. valendo-se. marcadamente., de uma presença constante 
nos órgãos do Poder Público, e de seus convincentes argumentos 
nas teívindicações transmitidas a políticos e outras autoridades. 

Como corolário dessa dedicação, foi denominado "o ~fei~ 
to das estradas". o homem que criava novos caminhos. No entanto, 
foi também construtor de escolas. mantendo a excelência do ensi~ 
no. fosse na sede do .Mmicípio, fosse nos educandários do interior. 

Promoveu o calçamento das ruas, edificou os mercados pú
blicos e a Casa da Feira, implantoo. inúmeros açudes e barragem. 
Ainda em 1937, inaugurou o ·serviço de luz elétrica em Santa Ma~ 
ria da Boa Vista. sendo o responsável, também, pela eletrificação 
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rural do MunicípiO. 
Fora da vida pública, desenvolveu atividade de comércio, 

promovendo o desenvolvimem.o econômico de Santa Maria, e es
tendendo-o a Riacho Seco e Oroc6, muitas v~~-~orrendo lon
gas distâncias, a pé, a cavalo ou utilizand.o embarcaçOes. 

Como ponto alto das festividades, foi celebrada missa de 
ação de graças pelo Padre Adolfo Antônio, da igreja Matriz de 
Santa Maria da Boa Vtsta, quando, ao lado dos agradecimentos 
pela longa e proficua vida de "Baninbos", se enalteceram as suas 
virtudes de homem dividido entre a irrepreensível chefia da famí
lia, o tnlbalho ao qual se dedicou com empenho e idealismo, e a 
dificil e sempre exigente vida pública. 

U se evocaram 11a bt;avura dos vaqueiros. o labor do beira
cieiro, a tenacidade dos lavradores, a amizade dos compadres, o 
respeito dos afllbados, a solidariedade dos amigos, a convivência 
familiar "que retempera as forças para a luta do dia-a-dia. 

Com este registro, Sr. Presidente, associo-me às merecidas 
homenagens que vêm sendo prestadas a Florêncio Alves de Barros 
Filho, Pelo transcurso do centenário de sua existência. na qual so- · 
mente pontificaram lições permanentes de trabalho, exemplos du
radruros de honradez, honestidade e civismO. 

~Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está esgotada a lista 

de oradores. 

1 

Passa-se, agora. à apreciação do Requerimento D0 1.001 , de 
1994, lido no Expediente. de urgência para a Mensagem n° 293, 
de 1994. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado._ 
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda sessão or

dinária subseqúente, nos termos do art. 345, TI, do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Passa-se à apreciação 
do Requerimento o• 1.002, de 1994, lido oo Expediente, de urgêo. 
cia para o Projeto de Resolução 0° 75/93. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Set;13dores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda sessão or

dinária subseqüente. nos termos do art. 345, IT. do Regimento ln
temo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Nada mais haven
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando 
para a sess§o ordinária de hoje, às 14h30mi.n, a seguinte 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 44, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375. VID, do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto ·de Decreto 
Legislativo n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da RÁDIO 
INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Laj(#ado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenãrio, em substituição à 
Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 
· favorável ao projeto; 
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- 2° prommciamento: Relator: Senador Áureo Mello, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEG lSLATIVO No 45 DE 199J) 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 3rt. 375, Vlll, 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. parçz_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 ào projeto; - · -

-. 2° pronunciamento:. Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 46, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vffi, do 
Regimenf;o Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 46, de 1993 (n° 248/93, nà Câmara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADIO 
FRATERNIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüencia 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, 
favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento:· Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos · concernentes à 
proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, vm, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto . ge Decreto 
Legislativo n° 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o at(J que renova a perm_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 J,aneiro, tP.nciC'I Pareceres, proferidos _em Plenário, 
Relator: Senador Aureo Mello, em substituiçãõ à Comissão de 
Educação: 

- 1 o pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

· procedimentos concernentes à proposição. 
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. 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 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o. ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
jreqüência modulada na Cidade . rje Osório, &tado 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; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do árt. 375, VIII, do 
· Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo 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 



-
Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m ~~ - Quarta-feira 14 8981 

de radiodifusão sonora em onda · média na - Cidade de 
Borrazópolis, &tado do Paraná, tendo 

Parecer fa\!:orâvel, proferido em Plenári_p, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à Comi~são de Educação. 

- -

7 
PRO~TO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993 

. (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vill, do 
Regimento Internõ) ~ 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 {n° 246/93, na Câmara dQs Deputados), 

__ .que aprova o .ato que renova a concessão outo.rgqda C!_.B..ÁDIO 
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 Educaçio: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
- 2° ·· · pronunciamento: Relator: Senador ALfonso 

Camargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

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

Votação, em tUrno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93, na: Câmara dos Deputados), 

. aue aprova o ato que renova a concessão outorgada à PAQUETÁ 
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EMPREENDIMENTOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 7, DE 1994 

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

Votação, em -turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova ·a outorga deferida à RÁDIO 
CULTURA DE TIMBÓ LTDA., para explorar serviço _ de 
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarina, te;:;.do 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho, em substituição à Comi~são de Educação. 

10 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 1994 

(Incluído em _Ordem do Dia nos termos do art. 375, vm, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93, na-Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO E 
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TV TAP AJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação . 

. 11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10, DE 1994 

(Incluído em Ordem doDia nos t~rmos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 10, de 1994 (n° 297/9~, na CâÍnara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URBANO THIESEN para executar serviço de rad!odifusão 
sonora em freqüência · modulada, com fins exclusivamente 
educativos, .na Cidade de Novo Hamburgo, Estado4_o Rio Grande 
do Sul, tendo _ 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

- r pronunciamento: Relator: Senador João França, 
·favorável ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Mejra Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 
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12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994 - - - - - ---

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interóo J · 

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 Plenârio, Relator: Senador 

Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

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

.... - - ...... - -

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifUsão sonora em freqüêrtcia modulada na cidade de 

-Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenârio, Relator: 

Senador Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 
- r pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. · 
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14 
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE-1994 

-
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do an. 375, Vlll, do-

-Regimento Inter-no) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo ri0 18, de 1994 (n° 252/93, na Câmara dos Deputa~os), 
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 Tocantin~;. 
tendo , 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
· Carlos Patrocínio, em substituicão à Comissão de Educação. 

15 
PROJETQ-DE DEÇRETO LEGISLATIVO No 1~ DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislath:o n° 19, de 1994 (n° 254/93, na Câmara 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) na Cidade de Anápolis, &tado 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 termos do art. 375, VDI, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislàtivó n° 23, de 1994 (n° 321193, ria Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à j?.ÁD/0 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifUsão sonora em onda média na Cidade· de Bote lhos, 
Estado de Minas Qerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educaçao. 

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 DO VALE DO SAPUCAÍ para executar 
serviÇo de radiodifusão sonora em /reqüência modulada, com fins 
exclusivamente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituição à Comissão de Educação~ 

. ,"• --



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) Quarta-feira .14 8987 

18 
PROJETO_DE DEÇ~tETO LEGISLATIVO N» 62, 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° 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. (Dependendo de 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 rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), 

. que aprova o ato que renova a . concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/A para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paran/i. (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, Vlll, do 
Regimento Interno) 

. ~isc~ssão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legts_lativo n 69, de 1993 (n° 313/93; na Câmara,dos Deputados), 
que aprova o ato. que outorga permissão à RADIO MARIANA 
LTDA. para explorar serviço de radiodifUsão sonora em 
tr,eqü~ncia modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas 
Gerazs. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

21 . 
PROJETO D~ 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 
CULTURÃ. DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço 
de radiodifUsão sonora em frÚJüência modulada na cidade de 
Paulo Afonso, Estado da Bahia ·(Dependendo de parecer da 
Comissão de Educação) -

22 
PROJETO DE DECREtO LEGISLATIVO No 20, 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° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmarados Deputádos), 
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que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE 
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atuafmente 
denominada REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para 
explorar serviço 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 Dia, nos termos do art. 375, VDI, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo 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., para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia; nos termos do art. 375, VITI, 
. parágrafo único, do Regimento Interno) __ -

. . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 26, de 1994_(n~ 344/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS 
DOURADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 

· sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, 
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Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação)_ 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 39, DE 1994 

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

Discu&são, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo 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 modulada na Cidade de Alterosa, Estado 
·de Minas Ge.rais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

. - 26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45, DE 1994 
(Incluído 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 dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição à Comi~são de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 
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27 ... 
SUBSTITUTIVO DA CAMARN AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO Nú 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno ·único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de. Lei do Senadon° 179, de 1990 (n° 202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela 
iniciativaprivada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obrapública, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador_ José 
Fogaça, favorável ao Substitutivo da Câmara, com requerimentos 
que apresenta. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assul\tas 
Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura) 

28 
PROJETO DE LEI DO SENADO N~ 112, DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Inter.no) 

Votação, em turno único, do P_rojeto de Lei· do Senado n° 
112, de 1993, de autoria do Senador César Dias, que altera o art. 
19 da Lei 'n° 6.001, de 1973, dispondo sobre o processo para a 
demarcação das terras indígenas, e dá outras providências, 
tendo, 

- Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello, favorável, ao Projeto e à emenda, em substituição à 
Comissão de Constituição, Ju~tiça e Cidadania 
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A ;19 
SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI-DO 

SENADO No 114, DE 1991 
(Em regime de urgência, nQS termos do.art. 336, "b",,do. 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno tfuic~, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° Ü4, de '1991 (n° 2560/92, naquela 
Casa)~: de autoria do Senador- Marco Maciel; que·. esttzhelece 
normas para o uso das técnicas ·de engenharia genética para a 
construção, manipulação, circulação elibera{;ão de moléculas de 
DNA - Recombinante e· de organismos e vírus que os contenham e 
dá outras providências. (Dependendo de-parecer dà ComissãO- de 

. Assuntos Sociais) 
30. 

A 

PROJETO DE-LEI DA CAMARA No 117, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art. 336~ "b", do .. 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjetQ de Lei da Câmara 
no 117, de- 1994 (n° 4.151193, na Casa de origem), que altera 
dispositivos do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres· das. Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 122, 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° 122, de 1994 (n° 4.714/~4, naCasa de origem), que altera a 
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redação do parágrafo Ú"lico do art. 60 da Lei n° 8713, de 
setembro de 1993~ (Dependendo de parecer da Comissão de 
Cónstituiçlo, .Tustiça e Cidadania) 

32· 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 128, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b",·.do 
Regim~nto Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n°l28; de 1994 (n<! 4.147/93, na Casa de origem); de iniciativa do 
Presidente da República. que trans/oma a Companhia · de 
Pesquisa de Recursos Minerais - CP RM em empresa pública e dá · 
outras prpvidências. (Dependendo . de parecer .da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, 11 b 11
, do 

·· · Regim·ento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 136, de· 1994 (n° 4.801/94, na Casa de origem),-que cria e 
transforma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região, os cargos que 
menciona e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 
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34 
PROJETO DE RESOLUÇÃO _NO 122, DE 1993 

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

(Tramitando em conjunto com o Projeto de Resolução no 94, de 
1994) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
122, de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 94, DE .1994 

(Em regime de urgência nos te!"rnos do art;336, '"c", do 
Regimento Interno) 

(Tramitando em conjunto com o· Projeto de Resolução no 122, 
de 1993) 

, Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994, de autvria do Senador Coutinho Jorge, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal, transformando a 
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constitui~ão, Justiça e Cidadania e Diretora) 
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36 
MENSAGEM No 309, DE 1994 

Quarta-feira 14 8995 

(Em regime de urgência, nos termos ~o art: 336, ''b", do -
Regimento Interno) 

Mensagem n° 309, de 19941 do Senhor Presidente da 
Repúblicà, encaminhando ao Senado Federal solicitação seja 
autorizada a contratação de operação de crédito externo, no valor 
equivalente a até cento e quarenta milhões de dólares norte
americanos, de principal, entre o Estado do Ceará e o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, · 
destinada ao Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos 

· Recursos Hídricos do Ceará. (Dependendo de parecer da 
Comissão de Assuntos Econômicos) 

37 
OFÍCIO N~ S/72, DE 1994 

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

Oficio n° S/72, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação 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) 
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38 
OFÍCIO No Sl74, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos '!.o vt· 336, "bf', do 
Regimento Interno) 

, Ofício n° S/74, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação da 
Prefeitura do Município de São Paulo, relativa ao pedido de 
eiilissão de Letras Financeiras do Tesouro daquele Município, 
destinadas à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de 

. parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

39 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 13, DE 1991 -
COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13, de 1991 -Complementar (n° 22~/90- Com:Jllementar, na Casa 

· de origem), que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das 

·medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidaaania, 1° 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 
a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às 
Emendas de n°s 5 a 17, de Plenário. 
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40 
PROJE'JO DE LEI DA CÂMARA No 125, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 ..; Complementar (n° 60/89-Complementar, na Casa 
de. origem), que disCiplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, · ná forma do art. 169 da Constituição 
Federal, tendo · · · 

- Pareceres, · profCridos em Plenário, em substituição à 
Comissão de As~untos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, 1 o pronunciamento: favorãvel ao Projeto; 2° 
pronunciamento: favorãvel à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão) 

41 
PROJETO DE LEI DO SENADO~ 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
27, de 1Q91 -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 favorãvel, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econômicos. 
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42 
REQUERIMENTO No 484, DE 1994 

Dezembro de 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 484, de 
1994, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos 
regimentais, a convocação do Presidente e do Secretário do 
Cons,elho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA), Dom 
Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Herbert de 
Souza (Betinho), para prestar, perante o Plenário _do Senado 
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no 
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as 
sugestões e medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da 
República, com vistas a enfrentar tão grave questão. 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARAN° 151, DE 1992 

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

Discussão, em turno único,. do Projeto de Lei da Câmara 
n° 151, de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a 
extinção da contribuição sindical a que se reforem os arts. 578 a 

· 591 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decretb-Lei n° SA52, de 1° 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 
apresenta, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário) 
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44 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 199, DE 1993 

-- -

Discussão, em turno único, do ~rojeto de Lei da Câmara 
n° 199, ae 1993 (n° 53/91, na "Casa de origem), quedispõe sobre a 
Política Nacional de Saneamento, seus instrumentos e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável sob n° 240, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais. -

45 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 70, DE 1994 

Discussão; em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 70, de 1994 (n° 290/93, na Câmara dos _Deputados), 
que aprova os textos do Acordo de Transporte fluvial pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova 
PalmirÇJ.) e_ de seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos 
Aduaneiros, Navegação e Segurança, Seguros, Condições de 
Igualdade de Oportunidades para Maior CompetitiVidade, 
Solução de Controvérsias e Cessação Provisória de Bandeira, 
~~ - - . 

Parecer favorável sob n° 259, de 1994 da Comissão de 
-Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

46 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de bei do Senado 
- n° 232, de 1991, de autoriado Senador Jutahy Magalhães, que 
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autoriza o Poder Executivo a definir as terras indispensáveis à 
preservação ambiental, integrantes dos bens da União e dos 
Estados, na forma do art. 23, VI e VIL combinaclo com o art. 24, 
Vi, da Constituição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 

47 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 11, DE 1994-

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Prpjeto de Lei do Senado 
n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco 
Maciel, que dispõe sobref_ontes de recursos do Fundo de 4/Joio 
ao Desenvolvimento Social - F AS, e dá outras providências. tendo 

--Parecer sob n° 227, de.1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com 

emendas 1 e 2-CAE, ·que apresenta.· · · 

48' 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 97, DE 1994 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 97, 
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n° 238, de 1994), que autoriza o 
Estado do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro 
do Estado do Rio de Janeiro - LFTRJ, cujos r~cursos serão 
destinados ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível no 1 o 

semestre de 1995. 
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49 
PROJETO DE RÉSOLUÇÃO No 98, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 98, 
de .1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer no 242, de 1994), que autoriza. o 
Estado de Pernambuco a oferecer contragarantia à operação de 
crédito externo a ser contratada entre a Companhia Energética de 
Pernambuco - CELPE e o Kreditanstalt Für Wiederaufbau ~ KFW, 
com o aval da União, no :valor de R$ 9.396.495,00 equivalentes a 
DM 15.000.000,00, em 01.07.94. 

50 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 99, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 99, 
de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos 
como conclusão de seu Parecer n° 243, de 1994), que autoriza o 
Governo do Estado do Espírito Santo a emitir Letras Financeiras 
do Tesouro do Estado do Espírito Santo ~ LFTES, cujos recursos 
serão destinados ào giro de 72, 10% de sua Divida Mobiliária, 
vencível no 1° semestre de 1995. 

51 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 100, DE 1994 

D,iscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
100, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 244, de 1994), que 
autoriza o Governo do Estado da Bahia a emitir, através de ofertas 
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia -
LFTBA. destinando-se os recursos ao giro de sua divida 
mobiliária com vencimento no-1 o semestre de 1995. 
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52 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 101, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
1 O 1, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 245, de 1994), que 
autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso a emitir, através de . . -

ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro ~o Estado do 
Mato Grosso (LFTE-MT), destinando-se os recursos ao giro de 
sua divida mobiliária com vencimento no 1° semestre de 1995. 

53 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 102, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
102, de 1994 (apresentado· pela Comissão de ASsuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 246, de 1994), que 

·autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Rio Grande do Sul - LFTRS, destinadas à rolagem de oitenta e 
oito vírgul~ de:z; por cento da dívida mobiliária do ~stado, vencível 
no 1° semestre de 1995. 

54' 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 103, DE 1994 

, Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 
103, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 247, de 1994), que 
autoriza a emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do 
Paranâ- LFT-PR, destinadas à rolagem de noventa e nove inteiros 
e vinte centésimos por cento, da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no 1° semestre de 1995. 
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55 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 104, DE 1994 

Discussão, em turno único, do. Projeto de .Resolução n° 
i 04, de 1994 (apresentado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 248, de 1994), que 
autoriza 'a celebração do Termo ~e subrogação, Cessão ~ 
Aditamento ao Contrato de Co!Dpra e Venda com Financiamentos 
de Equipamentos e Materiais destinados às Unidades Hospitalares 
Brasileiras, firmado em 15/02/77, entre o então Instituto de 
Previdência Social, INPS, sucedido pelo Instituto NaCional de 
Assistência Médica da Previdência - Social - INAMPS, em 
extinção, e a empresa alemã Intermed-Export-lnlport. 

56 
" :PROJETO DE LEI DA CAMARA No 35, DE _1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Inte~no) 

N° 3 .172, de 1992, na Casa de origem, de iniciativa do 
Ministério Público da União, que dispiJe sobre a c_riação de 
Procuradorias da República em municípios do interior, e dá 
outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 
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57 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem doDia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

, De. autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre isenção do imposto .de renda para bolsas de. estl!dos de 
m~dicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para 
complementação de estudos Universitários. (Dependendo de 
p~ecer da Comissão de Assuntos Eéonômicos) 

--58.-
PROJETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1993 

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

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede 
· ao idoso e ao deficiente fisico ou mental, o beneficio da 
- percepção de um salário mínimo mensal, desde que comprovem 

não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família, regulamentando o inciso V do artigo 203 
da Constituição Federal. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
Sociais e Assuntos Econômicos) 
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- 59 
- MENSAGEM N°·-314, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem oo Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

' 
Discussão, em turno único, do Parecer n° 237, de 1994, da 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidaâania sobre a Mensagem 
n° 314, de 1994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do Senhor VALDIR 
RIGHETIO, para exercer o cargo de Ministro Togado do 
Tribt.mal Superior do Trabalho. 

60 
MENSAGEM No 349, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 
... . -

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 281 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 349, de, 1994 (n° 991194, na origem), de 11 de junho do 
corrente ano, pela qual· o Senhor Presidente da República submete 
à deliberação do Senado a escolha do· Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
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v :Jt. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Está encenada a 
sessão. 

(l.LvanJa-se a sessão às J2h20min.) 

Ata da 1942 Sessão, em 13 de Dezembro de 1994 
4• Sessão Legislatativa Ordinária, da 49• Legislativa 

Presidência dos Srs. Humberto Lucena, Chagas Rodrigues e Nabor Júnior 

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

Albano Franco- Alfredo CamJX>s- Aluízio Bezerra- Car
los Patrocínio - C.ésar Dias - Cbagas Rodrigues - Cid Saboia de 
Caxvafuo - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu Carneiro -
Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Flavia
no Melo - Fm.ncisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho -:: Gil
berto Miranda- Guilbenne Palmeira- Hugo Napoleão- Humber
to Lucena - Jrap.1an Costa Júnior- Jacques Silva - Jarbas Passari
nho - João Calmon - João França - João RoCha - Joaquim Beato 
-Jonas Pioheiro -Jônice Tristão-Jasaphat Marinho-José Richa 
- Jónia Marise - Jutahy Magalhães - Levy Dias - Louremberg 
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucídio Portella - Marco Ma
ciel - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Ney Mara
nhão-- Odacir Soares - Pedro Simon- Reginaldo Duarte- Teotô
nio VIlela Filho 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção.de Deus, iniciamos nossos "trabalhos. 
O Sr. 1° Secretário procederá à Leitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER: 

PARECER N' 289, DE 1994 

Da .,Comissão- de Assuntos Econômicos, sobre a 
Mensagem n° 376, de 1994, do Senhor Presidente da 
República submetendo à apreciação do Senado Fede
ral o nome do Senhor Pérsio Arida para exercer' o 
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

A ComisSão de Assuntos Econômicos, em votação secreta 
realizada em 13 de dezembro de 1994, apreciandO o rel8.lório apre
sentado pelo Sr. Senador José Richa sobre a Mensagem n° 376 de 
1994, opina pela aprovação da escolha do senhor Pérsio Arida 
para Presidente do Banco Ceritral do BraSil;-por 19 votos fãvoci
veis e nenhum contr.irio. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.- João Ro· 
cha, Presid~te - José Richa, Relator- Louremberg Nuns Ro
cha - Divaldo Suruagy- Jonas Pinheiro -João Calmon - Moi
sés Abrão - Jutahy Magalhães - Alfredo Campos - Reginaldo 
Duarte - Jarbas Passarinho - Coutinho Jorge - Jônice Tristão 
-Eduardo Suplicy- Airton Oliveira- Ney Maranhão. 

Relator: Senador José Richa. 
O Senhor Presidente da República, por intermédio da Men

sagem D0 376, de 8 de dezembro de 1.994, e com base no art. 84, 
inciso XIV, combinado com o art. 52, inciso m, alínea d, da Cons
timição Federal, submete ao Senado Federal, para prévia aprova
ção dos seus membros, o nome do Senhor Pérsio Arida, atual Pre
sidente do Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, e Se-

cretáiio Executivo do- Fi.nido Nacional de DesenVolvimento -
FND, para exercer o Cargo de Presidente do Banco Central do 
Brasil. 

O curriwlum vitae do indicado encontra-se ao anexo ao 
processado. Dele consta que o Senhor Arida é Bacharel em Econo
mia pela Universidade de São Paulo, tendo obtido. ainda. o grau 
de PhD em Econ,omiã pelo Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, EUA. . 

A nível acadêmico éxerceu os cargOs de: 
- Membro do Institute fõr Advanced Study, Prin-ceton, 

EUA; 
-Membro do Wilson Center, Smitbsonian Institution, Was

hington, EUA; 
' -Professor da PUC-RJ; 

-Professor da FEA-USP. 
No Governo Federal exerceu os cargos de Secretário de 

Coordenação Econõnúca e Social da Seplan, em 1985, e Difetor 
da Área Bancária do Banco Cenlial do Brasil, em I 986. 

Diante do ex}X>sto, entendo que os integrantes desta douta 
Comissão disponham dos elementos informativos necessários e 
suficientes para que possam deliberar a respeito da indicação, por 
parte do Senhor Presidente da República, do nome do Senhor Pérsio 
Arida para exe11:er o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Expediente 
lido vai a publicação.- -

- O Senhor Presiden_te da Repúbijca editou a Medida Provi
sória D0 754-, de 08 de dezembro de 1994, que altera a comPosiçãO 
e a organização interna do Trib.mal Regional do Trabalho da -go · 
Região, com sede em Belém-PA, e dá outras providências. 

De acordo com as indiCações das Lideranças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1189-CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incUmbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

!.Alfredo CamJX>s 
2.Co~tinho Jorge 

3.Carlos Patrocíiiio 

4J arbas Passarinho 

5Jutahy Magalhães 

6.Marluce Pinto 

7 .Eduardo Suplicy 

Titulares 

l.Fatiina Pelaes 

SENADORES 

S_uplen~ 
PMDB. 

!.Cid Saboia De Carvalho 
2.César Dias 

PFL 
3.Dario Pereí:ra 

PPR 
4Louremberg Nunes Rocha 

PSDB. ~ - -~ ---- ~ 

5Joaquim Beato PTB . ~ -

6Jonas Pinheiro 
PT 

7. 

DEPUTADOS 

BLOCO. 
Suplentc:s_ 

IJairo Azr 
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2.Nillon Baiano· 

3.Amaldo Faria De Sá 

PMDB 
2-Laire Rosado 

PPR 
_ 3.Célia Mendes 

PSDB. 
4.Flávio Aros 4.Geraldo Alckmin Filho 

5Jofran Frejat 

6Luíz Salomão 

7 .Roberto Franca 

PP 
5.ValdenorGnedes 

PDT 
6.Beth Azize 

PSB 
7 .Áh·aro Ribeiro 

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte caltmdário para a tramitação da matéria: 

Dia 13/12/94- designação da comissão mista; 
Dia 14112194--instabçàoda comissão mista; 
Até 14112194- prazo para recebimento de emendas. ~ 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23/12194- prazo fmal da comissão mista; 
Até 07/01/95- prazo no CongressoNadooaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Seubor 

Presidente-da Repdblica editou a Medida Provi..Srla o• 755, de 
08 de dezembro <ie 1994, que dispõe sobre a alocação, em depósi
tos especiais remunerados, de recursos da disponibilidade fman
ceira do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT, no Banco do 
Brasil S.A., e dá outras providências. · 

De acordo com as indicações das Lideranças, e nos tennos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução D0 1189..CN, fica assim cons
tituída a comissão mista incumbida de emitir pare= sobre a IiJatéria, 

SENADORES 

Tib.llares Suplentes 
PMDB. 

!José Fogaça l.Mansueto De Lavor 
2Jacques Silva 2.Coutinbo Jorge 

PFL. 
3Júlio Campos 3 .Carlos Patrocinio 

PPR 
4.Esperidíão Amin 4.Hydekel Freitas __ 

t'SDB. 
5.Teotônio Vilela Filho 5JoséRicba 

PMN 
6Francisco Rollemberg 6. 

PRN 
7 .Ney Maranhão 7 .Aureo Mello 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOCO 

1 LuiZ Moreira I Sérgio Barcelos. 
PMDB 

2.Roberto V aladio 2.Manri ~érgio / 

PPR 
3~Hugo Biel 3 .Paulo Mourão 

PSDB. 
4José Serra 4.Laerte Bastos_ 

PP 
5João Maia S.Mendes BotelhQ 

PDT 
6.Luíz Salomão 6.Beth Azize 

PCDOB. 
7 .Aldo Rebelo 7Jandira Fegbali 

lecido o seguinte calend.~· . • p!k~ nil .. •. lo da matéria: 
Dia 13/12194- design:>ção da oomissio mista; 
Dia 14112194-instalaçãoda comissiomista; 
Até 14112194- praro para recebimento de emetuías. Prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 23/12194- prazo fmal da comissão mista; 
Até 07/01/95- prazo no Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Seubor 

Presidente da República editou a Medida Provisória n° 756, de 
08 de dezembro de 1994, que estabelece normas de controle e ftsw 
calização sobre produtos e insumos químicos qUe possam ser desw 
tinados à elaboração da cocaína em suas diversa formas e de ou
tras substâncias entoipecentes ou que determinem d~ndência fí
siCa OU psíquica. 

De acordo com as indicações das Lidenmças, e nos termos 
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim cons
tituída a comissão mista ÚlCliDlbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulan:s 

!.César Dlas 
2.Mansueto De Lavor 

3.Hugo Napoleão 

4.Moisés Abrão 

5.Dirreu Cameiro 

6.Magno Bacelar 

7lrapuan Costa Junior 

Titulares 

!.Pedro Correa 

2Fliire Júnior 

3.Cl.eonâncio Fonseca 

4.Elias Murnd 

S.Carlos Camu~ 

6l..uiz Salomão 

7 .Edi Siliprandi 

SENADORES 

Suplentes 
PMDB. 

-I .Jacques Silva 
2.Ruy Bacelar 

PFL 
3.0dacir Soares 

PPR 
4Lucídio Portella 

PSDB 
5Jutahy Magalhães 

PDT 
6.Nelson Wedekin 

PP 
7 .Nelson Carneiro 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO. 

l.Dan::i Coelho 
PMDB 

2.Nestor Dnarte 
PPR 

3.Carlos Virgilio 
PSDB 

4.Aparicio Carvalho 
PP 

5José Linbares 
PDT 

6.Beth Aziu 
PSD. 

7 .Orlando Pacheco 

De acordo com a RCSGlução n° 1, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário para a tramitação da Inatéria: 

Dla '13112/94- designação da comissão mista; 
Dla 14112/94- instalação da comissão mista; 
Até 14/12194-_~ para recebimento de emendas. Prazo 

para a comissão mista emitir ó pareCei sobre a admissibilidade; 
Até 23112/94- prazo fmal da comissão mista; 
Até 07/01195 - prazo no Congresso NacionaL 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Em sessão 

anterior, foi lido o Requerimento D0 997, de 1994, do Senador 
Marco Maciel, solicitando, nos termos do arl 13, § 1°, do Regi
mento Interno, seja considera<;ia como licença autorizada sua au-

De acordo com a Resolução n° 1, de-T989=-CN, fica estaOO.. sência aos traballios da Casa no período mencionado. 
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O requerimento deixou de ser votado, naquela oportunida~ Temos, então, a constatação de que estamos em um Gover-
~P., }Xll:" falta de quorum. no que mantém os maus cosb.Jmes polfticos. Pior, confmDa-se o te-

Em votação o requerimento. mor de que o próximo Governo mergulhará nas mesmas águas, já 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- que o Presidente eleito é citado como coadjuvante na orquestração 

tados. (Pausa) - - de envio de recursos para a campanha da minha adversária no Ma-
Aprovado.- nnbão. 
Fica concedida a licença solicitada. O lJUe me assusta, Sr. Presidente, é que essas coo.versas 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Há Ollldores grampeadas possam ser consideradas inócuas. jã que o Supremo 

inscritos. Tdbunal Federal não considerou como tendo valor juridico as gra-
Concedo a palavra ao Senador Epitacio. Cafeteira. vações dos iliálogos grn.i::npeados entre PC Farias e Sebastião Õuió. 
O SR. EPIT A CIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pronuncia- o se ·os gramJX>s- não valem como provas jutidicas, não pode-

seguinte dísrurso. Sem ~visão do omdor.)- Sr. Pre:sidente, é meu mos esquecer que, moralmente, eticamente, diálogos desse tipo 
desejo iniciar este puiii.Jnciamento lendo a reportagem da revista têm um peso considerável. Eles são a confirmação de um quadro · 
Veja, que saiu publicada no último domingo. Todavia. para não que nós, polítiCos, temos o dever de dennnciar e abolir, pois só as-
usar muito o'tempo dos oradores inscritos. peço a V. r.x·· para con- sim teremos o respeito do povo deste País. 
sidciarcomo lida essa reportagem sobre a qual tecerei coosiderações. Ocupei, há alguns dias, a tribuna do Senado para denunciar 

V. :&.• considera como lida, a n:cportagem? as fraudes e manipulações nas eleições do meu Estado. Naquela 
O SR. PRESii>ENTE (Cbagas Rodrigues)- Em princípio. oportunidade. provei. com documeutos. que a vitória de minha ad

as xeportagens e as matérias Solicitadas são consideradas parn. efei- versária tinha sido fruto de atos e manobras ilícitas e aéticas. 
to de publicação. A não ser excepcionalmente, na forma regimen- Na campanha eleitoral, fui alvO de toda sorte de denúncias 
tal, desde que não haja restrição da parte do Senador Presidente. levianas e infundadas. Até de seqüestro seguido de morte fui acu-

0 SR. EPIT A CIO CAFEtEIRA - Solicito a V. &• que sado: Fabricaram enredos os mais fantástiCos possíVeis. 
considere como lida essa reportagem da Revista Veja, do último Sobre esse epis6dio da notícia veiculada de que eu havia se-
domingo, e que tem o tíb.do: "Gmmpeado o Presidente da TE- qüa&trado um cidadão, assassinado e ocultado o cadáver, vou voi-
LERJ". tar, Sr. Presidente, a esta tribuna, senão nesta sessão legislativa, na 

Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ao ler a reportagem da próxima. O cidadão a respeito do qual fui acusado de haver se
~evista Veja desta semana, a qual já solicitei a V. Ex• seja trans- qüestrado, assassinado e ocultado o cadáver está vivo, e o demJn
crita nos A.nais desta Casa, sinto-nie na obrigação de ocupar esta ciante, que teve coadj.Jvanles políticos, esse não existe. Já temos 
tribuna pam maiCar a minha indignação, indignação que certamen- as provas reais de que tudo não passou de uma fantasia. Criaram 
te é partilhada pela grande maioria do povo brasileiro, diante da um cidadão que teve o topete de ir ao Ministério- da Justiça. e ao 
constatação de que não .houve mudanças na condução do processo STJ, em Brasília, e entregar uma petição contra mim; de ir ao Pro
político neste País. curador da República e apresentar uma queixa contia este Senado!. 

A Revista Veja prestou um grande serviço à Nação ao vei- E esse homem não existe e nunca existiu, tendo sido apenas criado 
cular manobras que, pensávamos nós, haviam cessado com o epi- para a eleição de 1994. · ·-
sódio da demissão do ex-Ministro Ricupero. Sr. Presidente, voltarei ao assunto, posteriormente, com to-

Ao tomar p.íblico, através da captação de antenas parabóli- dos os documentos, para mostrar a V. Ex• e a meus pares que nem 
cas, os conluios e concha vos para aj.uiar a eleger o candidato sequer a condição de Senador da República nos dá garantia de não 
apoiado pelo Govemo Itamar e, após isso, ser demitido, imaginá- sermos alvos daqueles que, pelo poder, são capazes daS -maiores 
vamos que a saída de Ricupe"ro significasse o fim de um período ignomínias. ·~ 

onde os maus hábitos~leitoreiros iD:iperavam e no qual eram elei- Na campanha do Maranhão._cédulas fornm adulteradas; tre-
tos os "amigos do Rei". chos de meus programas eleitorais cortados; interceptação de acor-

Mudaram-se os atores mas não o cenário e o script. dos políticos; distribuição de alimentos; comícios fora do período 
Conversas telefônicas grampeadas e gravadas na residência permitido pela lei; "compra" de votos de eleitores necessitados; 

do próprio Presidente da TELERJ. a segunda maior estatal de tele- tudo isso se afigurava como absurdo.: Mas. agorn, o espanto se tor-
fones em nosso País, mostram diálogos entre José de Castro, Presi- na ainda maior diante dessa explícita constatação. tão brilhante-
denle da companhia e vários personagens da vida pública brasilei- mente exposta pela Veja, de que, além de tudo, o Governo Federal 
ra, nas quais pode se perceber que houve mudança de governo. prestou relevantes "favores" à candidata vitoriosa no Maia.nhão. 
mas não modificação dos costumes relativos a manipulação e utili- Quero dizer, no entanto, Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senado-
zação indevida da máquina governamental em proveito de algunS. res. que o meu mandato continua e, com certeza. continuarei a me 

Parece que apenas passamos de PC a JC. - -- · pronunciar na tentatiVa· de restabelecer a verdade dos fatos em meu 

O principal interlocutor de José de Castro, o nosso Ministro Estado. 
das CormmicaÇões, CoroD.el Djalma de Morais, confrrmou o teor A verdade é um dos conceitos peloS quais tenho a maior ad-
das conve:rsàs nas quais se tramam e se concretizani "ajudas11 às miração e é por ela que luto e lutarei sempre. 
campanhas de Antônio Brino e de Roseana Sarney. Comentários Obrigado, Sr. Presidente. 

sobie pedidos de auxilio do ex-Presidente José Sarney vêm à tona. DOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR. EPI-
falando-se atmvés de códigos, nos quais se desnUda até mesmo _o TA CIO CAFETEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 
valor das "benemelências.'' 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as conversas são confrr
madas por um dos envolvidos. O próprio Ministro Djalma de Mo
rais, segundo reportagens do Jornal de Brasília de hoje, pediu a 
abeitura de inquérito policial para apurar as responsabilidades pe
los grampos. Ou seja, os giampos não são "invenção", não fornm 
''fantasia." 

GRAMPEARAM O PRESIDENTE DA lElERJ 

Fitas mostram José de Castro, o grande amigo de Itamar, ajudan
do candidatos. 

Reportagem feita por Edna Dantas, de São Paulo, 
publicada na Ultima edição da revista Veja. 
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A despedida do advogado José de castro Ferreira da Presi

dência da Telerj,..no domingo, dia 4, lotoo o salão nobre do Hotel 
Glória, no· Rio de Janeiro. 'Entre os convidados~ havia Ministros, 
Deputados, o Senador José Samey e o p<6prio Itamar FtaDCO, Pre
sidente da República e grande ãmigO de José de Castro. Menos de 
24 bOJaS depois que José de Castro deiJ!ou o comando da segunda 
estatal de telefones do país, começaram a circular anonimamente 
duas fitas com gravações de conversas telefónicas grampeadas em 
sua casa.. na Rua Joaquim Nabuco, na diviSa dos bairros ~ Copa
cabana e Ipailema. Veja teve acesso às fllaS, com cerca de duas 
horas de dumção, contendo 21 conversas oom nomes ilustres da 
Replblica de Juiz de Fora. Na forma. as fitas são ironia em estado 
broto: no Bmsil, até o presidente da companhia telef&.ica é gram
peado. No conteúdo, as conversas telefônicas da tmma de Juiz de 
FOlll deixam entrever como eles usamm a máquioa do governo 
para a~dar candidaws do agrado do PiaiilÚID-

As gravações cbbiem os meses de setembro, ooblbro e no
vembro· deste ano, quando ocorria a campanha eleitoral e se trava
vam batafuas pesadas em alguns Estados do país. Conclui-se pelas 
gravações que José de Castro passou a onnpanha eleiton.l preocu
pado com pelo menos duas Wsputas. No Rio Grande do Sul, onde 
Antônio Britto enfrentoo um segundo tumo dificil contra o petista 
Olivio Outra. E no Maranhão, oode o Senador José Samey se mo
biliZDu para eleger sua fúha Roseana, em ootra eleição apertada. 
Nas fitas, oove-se um diálogo de José de Castro com o Senador 
Samey, no qual o Presidente da Teletj lhe promete ajuda. Também 
estão registradas duas cottversas com AuguslO Marzagão, 'assessor 
de Itamar Franco no Planalto. 

Barba e Bigode - O principal pan:eíro de conversas de José 
de Castro é o Coronel Djahna Morais, amig<>de Itamar e amai Mi
nistro das Comunicações. Nas )iltimas semanas, Itamar fez algum 
esfon;o parã que Djalma Morais pexmanecesse no cargo no gover
no de Fernando Hemique, mas Sérgio MCltla ganhou a _parada 
(veja reportagem à pág. 38). São nove diálogos em que José de 
Castro e Djalm.a :Morais conversam. contam piadas, falaiJ?. palavrõ
es, mas nos quais o principal tema são as campanhas eleitorais. 
Ambos se niostnun cuidadosos. Como o próprio José de Castro 
lembra numa ocasião, "isso JXXle ser uma casa de caboclo, esses 
telefones hoje têm escuta1

'. Prevenidos, ambos têm cuidado com 
nomes e parecem falar de ~cifrada.. 

De vez em quando, eles se referem a Antônio Britto e José 
Samey de maneira explícita. Na maioria das vezes, no entanto, 
preferem tratá-los de outta forma. Assiril. Britto é chamado de 
"Barba11 ou "Barbudo". O ex-Presideote Samey é tratado como 
"Bigode1 1

• O PreSidente Itamar, quando é mencionado, é chamado 
de "garoto", 11moço" ou 1Tapaz". Pelo mesmo -motivo, oS dois inte
riocutores raramente falam a palavra 11dinheiro", ou 'Teais", ou 
"dólares11

• O vocabulário monetário de José de Castro varia con
forme a oportunidade. 

· Numa ocasião, quando vai contar que José Sarney fez um 
podido para campanha de sua filha. Djalma Morais diz que o ex
presidente deseja "cinCo exemplares". Em ootra oportunidade, em
prega-se o termo 11gilete". Um trecho das fit3.s sinaliza uma situa
ção comum às campaDh.as eleitorais - o dinheiro que some no 
meio do caminho. Numa conversa sobre o levantamento de recur
sos para Britto. José de Castro faz um ra.ciocíriiO que sugere que 
nem toda a verba seria entregue a seu destinatário. "Parn. as barbas 
nós vamos colocar 3CXl giletes, mas como ele não sabe a origem 
são 300 giletes, embora você tenha alocado 8001 ~ Ou seja, iriani 
sumir SOO "giletes". 

Nem por um cacete- Referindo-se a uma visita que Antô
nio Britto fez a Brasília. o Ministro diz que o então candidato do 
PMDB saiu da Capital Federal com ''300 telefones". Pelo contexto 

da conversa, é licito supor que estivesem. falando de 300.()0) 
reais, quem sabe fossem as mesmas 800 giletes que viraram 300. 
Eis. um trecho: 

Djalma Morais- O Barbudo passou por aqui e saiu voando, 
alegre. 

José tk Castro -Ah, isso é bom. _ 
Morais - Levou 3o6 ielefones e ficou vibtando. Disse que 

depois passa de novo. Depois você dá uma ligadinha pam o Bar
budo, potque ele liga muito, e diz: 1101ha, gostou da ida a Brasília 
etc.-" 

Castro- Voou feliz? 
.Morais- Ele levou em mãos. Não quis largar de debaixo do 

bmço nem por um cacete. 
Castro - Se nós não tomarmos cuidado ele leva isso e mais 

algum. 
As fitas mostram que a ação do Presidente da Telerj para 

auxiliar Samey....c. Brii.to variava em função dos números no lbope. 
Depois do primeiro turno, quando o desempenho de Roseana Sar
ney no Maranhão deu a impressão de que ela iria nallfiagar na se
gunda rodada, José de Castro estava convencido de que o melhor a 
fazer era deixar de apoiá-la. Ele comenta que 110 Barbudo é nossa 
salvaçãd 1

• Quanto à Roseana Samey, candidata do 11Bigode'\ diz 
eu é mellior abandoná-la: "Vod vai nesta fllosofw.: menos bi8ode 
e mais barba, seu Morais. Quanto inais barba e menos bigode mais 
receita11

• O Ministro ~is não concorda com o advogado José de 
Castro, seu subordinado na hierarquia da administração fedem! 
mas com um comportamento de mandachuva nas conversas. Mo
:mis relata uma ·z:eunião no Planalto, em com.panhia de Itamar Fran
co e Fernando Henrique, em que se faloo sobre a campanha no 
Maranhão: 

Morais- O_ Presidente mandou me chamar na hora em que 
o fumro estava junto. Ai, o atual fa.lou do que o de bigode pediu. 
Pediu cinco exemPlares. o- oUI.ro tomou um susto. Para quebrar 
um pouco o ambiente, porque ficou um negócio complicado, eu 
disso que o Zé de Castro falou que, desses cincq exemplares, qua
tro e meio são para ampliar a fiizerida e só 500 são para a campmilia. 

- José de Castro não gostoo de ter sido apontado como derra-
tor do ex-presidente e cbaniou o ministro por um palaVrão. 

Castro- Filho da.-
0 Ministro explicou: _ 
Morais - Falei s6 de brincadeira. A1, caíram na gargalhada. 

"Ah, ah, ah-. é capaz de ser isso mesmo". O cara foi pesado. Mas 
para ele estão_ indo 700 exemplares até sexta-feira. Até a semana 
que vem está chegando mais alguma coisa. 
· PASTELÂO - As gravações trazem, também, uma conver

sa de José de Castro com um assessor no Rio de Janeiro, o Coro
nel PortO Sobrinho. Na conversa; Castro fala sObre a chegada. ao 
Rio, de um auxiliar de Briuo, identificado, na fita, apenas como 
"cidadão bmsileiro'1

• No diálogo, ambos se rilostram preocupados 
porque não tem certeza de que podem confiar no emissário, que 
não conhecem. Como DUm pastelâ.o de amadores, os dois temem 
ser descobertos pela imprensa e até mesmo entregar a encomenda 
ã pessoa en-ada. 

Sobrínlw ~Eu nem vou levar dinheiro na primeira visita -
explica o coronel, desconfiado. 

Castro -Era isso exatament.e o que eu ia te sugerir. 
Sobrinho - Então, você quer que, falando com ele, eu ligue 

para você e passe alguma coisa?- pergunta o coronel. 
Castro - O sujeito tem carteira de identidade. Se o sujeito 

trooxer a identificação dele e bldo o mais, me dá vontade de ligar 
pro BritiD, lá no sul, e perguntar se ele autoriz.ou o hanem. É se
gu!llDÇ'L Pode ter um jcmalista, eles estão atrás de qualquer trem. 
S_e bem que é só uma remessa, que amanhã se demonstra. .. 
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Sobrinho -- Mas pelo menos não se perde esse dinheiro à 
toa, né? 

Castro- É. Vá a primeira vez, com as mãOs-brancas e hon
radas que você possui, e lá você acerta. S6 que, de rOdõ_modo, nãO 
devia ser no hotel. -

Sobrinho- Pode ser até aqui, em casa, sugere o coronel. 
Castro- Ê, vamos juntos. Eu deixei o negOcíõ-tá. 
MEGALOMANIACO- As-fitas não contêm apenas con-

versas eleitorais. Há um diálogo internacional de quinze minutos 
com José Aparecido, no qual o Embaixador em Portugual trans
creve trechos de uma entrevista de Itamar Franco à revista Man
chete. Aparecido cita o presidente dizendo a seguinte frase: "O po. 
der não corrompe ninguém. As pessoaS sem caráter ·e qüe Corrom
pem o pode['. José de Castro reagiu à frase de Itamar com um co
mentário metafisico~ "A grande filosofta tem certas cosias, Eem um 
certo quê de sabedoria., um je ne sais quoi .•• ExiSte--uiDVelbo dita
do que o MaChado de Assis mudou. O velho ditado é: 'A ocasião 
faz o ladrio', e o Machado de Assis diz no Quincas Borbas: 'O la
drão já nasce feito, a ocasião i penas- o revela' :ro UrDa noite, Augus
to Marzagão, assessor -de Itamar, liga para José de Castro. Quem 
atende é seu rtlho, Alexandre, que conta que o pai está dormindo. 

Marzagão - Eu tenho um recado urgente do presidente pro 
seu pai. Diz a ele que o presidente se declarou apaixonado agora à 
noite no teatro. 

Alexandre- Por aquela mulher? 
Marzagão - É. Foi no teatro com ela agora de nOite, per

guntaram se ele estava apaixonado e ele disse que estava. 
Akxandre- Amanhã eu falo para ele. Pode deixar. Mais al

guma coisa? 
Marzagão - Diz pro seu pai que o Mauro DuiaD.te está cb3-

teadíssimo- completa Marzagão, e os dois rieln. -
Numa das últimas conversas, José de Castro anuncia seus 

planos para a festa de despedida da Presidência da Telerj - que 
ocorreu no domingo 4- e faz elucubrações para o futui'O. Seu pri
meiro emprego na República de Juiz de Fora foi n3. Advogacia Ue- -
ral da União. Saiu dali dep:tis de ter sido forçado a demitir um au
xiliar. Raillllliido Noronha, denunciado- por fãvqrecer a iniciativa 
privada. Numa conversa com o mesmo Noronha, José de Castro 
faz planos de montar escritórios de advocacia em São Paulo e Bra
sília, além de reativar..su.as atividades no Rio. Convida o antigo as
sessor para sócio e explica-que Dão terão problenlas -Para defender -
causas no futuro. ''Não tem jeito de 80% dos novos m.itiisttos não 
serem amigos íntimos da gente", explica. José de Castro -Chega ·a 
dizer a Noronha que numa conversa com Itamar e Fernando Henri
que foi convidado parn i.ÍJ.tegrar o Ministétio de FffC, e só não 
aceitou porque prefere a iniciativa privada. '10 Fernando demons
trw nessa conversa estar profundamente grato. Falou pro Itamar: 
'O Zé de Cas!ro foi u:in dos sujeitos mais iiilpõriãntes do seu go
verno. Pra você, Itamar, e pxa mim, pra minha candidatura'." 

Na fita também surgem familiares de José de Castro e o _ca.r
tunista Ziraldo, que desenhou a capa das listas telefônicas do Rio. 
Está re,iistr.a&. uma sutrealis!a c_onv~ em que Zimldo explica 
que deseja cobrar, por seu trabalbo, um preço justo. Q_ Cartunista 
ouve do Presidente da Teleij o conselho de cobrar ainda mais caro, 
pois, como ele próprio explica, antes de ir para o governo cobrava 
15.0CX> reais por seus pareceres de advogado, "mas agora, com o 
nome que tenho, ninguém me leva um parecer por menos de 30, 
40.0C([ Uina coisa é mlnb.a arte, outra é o nome que eu flZ em 
cima dela", explica José de Castro para umincréduloZiraldo. 

Na quinta-feira passada, Veja procurou José de Castro e 
seus principais interlocutores. O ex-Presidente da Teletj recusou
se a qualquer contato. Na sexta-feira, o Ministro Djalma Morais 
teve uma conversa com o chefe da sucursal de Veja em Belo Hori-

zonte, Eduardo Junqueirn. O MiniS"tro se debruçou durante duas 
horas sobre páginas impressas em comp.Itador com a transcrição, 
na íntegra, de ~-s conversas com José de Castro. Djalma Morais 
não questionou a auten_cidade das transcrições nem levantou a hi
pótese de terem sido produto de trucagens. Lembrou-se mesmo de 
alS!ID~ dí~ogos, deu_ explicações, íàimtific-ou persõi:tageOs -e cOnfrr- · 
IDOu que "Bigode" é o ex-Presidente José Samey e o "Barbudo11 é 
o GovimadOC eleito do Rio Gi3D.de- do Sul, Antônio Britto. Tam
bém lembrou que o ex-Presidente queria uma ajuda gorda para a 
campanha no Maranhão. "Samey queria 5 milhões de reais para 
cobrir um rombo da campanha da Roseana'', conta o Ministro. 

QUESTÃO COMPLICADA- "O Zé de Castro foi tiin artí-. 
· CUiadOi muito fOrte: Eu não·, r:~ão sou político. Minh-a função era só 

ajudar a- viãbilizar algumas coisas.. Mas foi tudo dentro da lei, 
usando bônus, tudo certinho", diz Djalma Morais. O Ministro_ diz 
que.José de Castro iealmeÕte pediu auxílio a candidatos para al
guns empresários. Djalma Morais só titubeou quando Veja quis 
saber qual era o significado do envio de ''300 telefones para o Bar
budo". Sustenlou que não-era dinheiro, mas linhas telefônicas para 
aj.Jdar Britto a melhorar a vida de prefeitos que auxiliavam _na 
campanha eleitoral. "Foi uma instalação que eu prometi para ele. 
mas nem nem tinha tempo de cuidar disso. Ele falava para os pre
feitos que ia sair e eu esquecia", afuma. Djalma- Morais não soube 
explicar por que Britto não tirava os 11300 telefones debaixo do 
braço nem por um cacele". E essa é mesmo uma questão compli
cada. A menos que Antônio- Britto estivesse sendo usado como 
carregador de Cl!boS telefôriicos para o Rio Grande do Sul, e por 
alguma superstição de campanha ftiesse questão de levá-los sob as 
axilas. Antônio Britto assegura que não recebeu nenhum auxilio 
de José de CaStro nem de Djalma Morais. 11Isto é um absurdo", diz 
o Governador eleito do Rio Grande do Sul. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Albano Franco. 

O SR. ALBANO FRANCO jPSDB-SE. Pronuncia o se-. 
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. fuSidente, S~s e 
Srs. Senadores, despeço-me-desta Casa com alegria e tristeza. A 

--alegria vem da consciênCia de ter sempre cumprido com o meu de-
Y~· A tristeza vem da intenupção do convívio diário com tantOs 
ilustres amigos. Mas a vida é assim mesmo; parto parn uma outra 
missão. O mesmo povo que me ~Jegeu Senador por duas vezes 
pede-me agora para governar os seus destinos. 

Deixarei nesta Casa o nobre SenaâOr José Alves Nascimen· 
to;riléilico humanitárlO, hábil negociador, homem sério e trabalha
dor, grande amigo que, tenho certeza, enriquecerá os quadros do 
Sebado Federal. 

- Creiam que o mais pi-OCioso bem que possuo boje em dia é 
o que aprendi de oradores ilustres, negociadores hábeis e gente de 
-coragem, que compõem o Senado Federal e o Congresso Nacional. 
Isso fOi uma verdadeira escbla, uma grande síntese do que é o 
Pais. Os conhecimentos que adquiri e os colegas que ftz Serão 
sempre lembrados na minha r<Xina de Governador e - tenham cer
teza - :recotrerei a tOdos com ba"stante freqüência. Afinal, serei Go
vernador de um Estado pequeno, Sergipe, que exige a manuten
Ção de uma perfeita sintonia com os Poderes da União. 

Sr. Presidente, Srs. SerÍadores, orgulho-me muito de ter rep
resentado o povo de Sergipe no Senado Federal. Os meus dois 
mandatos, na veidade, seguiram uma trajetória histórica que sem
pre admirei. O primeiro representante de" Sergipe nesta Casa, logo 
no iníCio da República. foi um empresário de alta dignidade e mui- -
to inovador, o meu bisavô Thomas Rodrigues da Cruz. 

Na Constiruinte da -Replblica Nova, de 1934, o meu Estado 
foi" representado por um médico de alto espírito humanista, o meu 
avô matemo Augusto Césai Leite . 

. . . . 
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Mais tarde, em 1'970, Sergipe enviou para o Senado o meu 
pt6prio pai, empresário e médico, Augusto Franco e, a partir de 
1982, fui Cleito e reeleito para esta Casa. 

Tenho a bQUia de regisbar esses fatos e salientar que o Esta
do de Sergipe sempre se fez representar nos processos revisionais 
da ConstituiÇão brasileira por membros de minha família, mas i~so 
está longe de indicar o poder de uma oligarquia;-pois, muitas e 
muitas vezes, eles divergiiãm ·na:s idéias, nos -conceitos e nas pro
postas de mudança, chegando até a embates adversários, tudo rea
lizado dentro do mais alto espírito democrático. 

Dar seqüência ao trabalho de meus antepassados foi sempre 
uma missão emocionante ·e, ao mesmo tempo, carregada de muita 
responsabilidade. · · · 

Jamais ~ admilir fazer menos _do que_ eles fizeram 
pelo meu Estado, e'm. especial meu pai, Augusto Franco, que desta 
tribuna deu início aos mais importantes projeteS de desenvolvi
mento de Sergipe, cómo é o casõ da exploração dos recursos mi
nerais, do potássio, a construção da adutota do São Francisco, o 
porto de Sergipe e tantos ootros, que continuam como esteios da 
economia sergipana. _ 

Procurei seguir os passos_ de meus antecessores. Lutei pelo 
fortalecimento dos órgãos de desenvolv_imento regional do Nor
deste, em especial a SUDENE e o banco do Nordeste. FortaJ~i e 
~fendi a poUtica de exploração dos recursos ~erais. Apoiei de 
modo direto os empreendimentos da PETROBRAS e da Compa
nhia Vale do Rio Doce em meu E~do. Dei tudó Cjtie podia para 
melhorar a infci.-esfrutilra sexgipana. Promovi um grande número 
de iriiCíativas no campo social. em especial nas áreas da Saúde, 
Educação e Assistência Social. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesses doze anos, participei, 
também, das mais diversas atividades no canipo políticO. No la
mentável episódio do Rio Centro,_ fui o primeiro a levar ao Presi
dente da República uma expressiva representação de empresários 
que ali se apresentou para pedir um basta ao Presidente João Fi
gueiredo, exigindo de imediàto o restabelecimento c!_o império da 
lei e da democracia. 

À distância. esse gesto parece banal e de rotina, mas, na 
época, representou um grande arrojo, uma Vez que nosso País era 
dominado por decisões pessoais, muitas vezes ao arrepio da lei. 
Pedi ali, e fui atendido, UD;l.pacto ~ sobrevivência comum, reu
nindo empresariado, trabalhadores e Governo na moldura segura 
do regime dei:DOC'fático. 

' Nas minhas horas de folga. tenbó orgulho de e-xplicar aos 
meus fJ.lbos que ajudei a restaurar a democracia no País em que 
eles viverão o resto de s,uas vidas. 

No mesmo campo, engajei-me na campanha das diretas, no 
movimento pelo restabelecimento da ética na vida política, no 
combate à corrupção e na insistência da moralidade na admin.istra
çãQ pública. Em 12 anos de Senado Federal, jamais misturei o meu 
mandato com interesses pessoais. Ao contrário, sacrifiquei inúl:ne
ros empreendimentos por falta de tempo e por estar mergulhado na 
luta em favor de _çallsas mais altas que dizíam respeito às necessi
dades do po~o, do meu Estado e do Jneu_ PaJ.s. Foi isso q1:1e aprendi 
com o meu pai e que estou ens:inan,do aos meus filhos e espero que · 
essas experiências venham a ser transmitidas aos meus neto_s. 

Tenho enorme prazer em p:xler sair desta Casa afumando, 
alto e bom som, gue nunca me utilizei de informações privilegia
das, amí.zãdes oo contatos pessoais-em ~neficio dos meus em
preendimentos ou de negóciOs de familiares, de amigos ou da clas
se empresarial e penso que não fiZ maiS do que a minha obrigação. 
O Brasil precisa do empresário que é competente por suas próprias 
forças e não daquele que precisa de muletas ou de subterfúgios es
cuses para dominar os demais. A democracia na po~ítica ç_pmeça 

com a democrac~_ na economia. A liberdade democrática é aquela 
que garante igualdade de condiÇões a todos, deixanOO para eles a 
tarefa de competir na base da razão, da eficiência e do trabalho. 

Todo o meu esforço de Senador, entretanto, foi marcado por 
uma preocupação central. Desde o início do_ primeiro mandato, e 
ao longo desses OOze anos. mantive-me lutando pela estabilidade 
econômica. Foram inúmeros os pronunciamentos que fiZ e as açõ
es concretas, realizadas em favor de um pacto social. estas com 
vistas a estabilizar a economia bras-ileira. 

Tenho a honra de dizer que, junto com Tancredo Neves, fui 
pioneiro ao buscar um consenso en[re empregados, empregadores 
e Governo. para combater a inflação. De Tancredo Neves empres
lêí b lema: "Só gastar o que se arre:cada". E desse lema_ jamais ha
veria de me afastar. Assim procedi como Senador e como Presi
dente da Confederação Nacional da Indústria; esse será também o 
meu lema como Governador de Sergipe. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, é inevitáveL Temos que pra
ticar a austeridade para então chegarmos à estabilidade. Só isso 
pode gerar o clima de (.·onfíança que oS gOverriados precisam ter 
em relação aos .governantes. Em 19 de março de 1985, eu já af1r
_mava que a crise mais grave deste País é a crise de confiança. Os 
últimos tempos foram marcados por um sentimento generalizado 
de !>Uspeição, onde ninguém confia em ninguém e cada um procu
ra se defender como pode-, muitas vezes em detrimento dos objeli
vos mais 'altos desta Nação: produz.ir. crescer~ e repartir. Por isso, o 
mais urgente problema a ser superado é essa epidemia de descon
fiança e suspeição. Sempre acreditei nessa possibilidade, sou as· 
sim mesmo. Em 30 de outubro de, 1991, em pronunciamento neste 
plenário, frisei a narureza de minha personalidade ao afliiiUil'" que, 
por temperamento e fOTmação, sou um homem de diálogo, que 
busca a paz entre as pessoas. O que mais necessitamos, nesta hora, 
é de serenidade. Esse é o apelo que faço aos homens de boa vontade. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, agora, como Governador 
eleito de um Estado potencialmente rico, mas presentemente po
bre, vejo ainda mellior a imensa importância de se construir um 
entendimento para se governar. Como maior de nosSOS males, a 
inflação sempre castigou de forma impiedosa os menos favoreci
dos. Na Verdade, a inflação facilita a vida dos ricos, em detrimento 
da vida dos pobres. Sergipe, como um Estado pobre e pequeno, 
mais do que qualquer outro, precisa do sucesso do atual plano de 
estabilização da nossa moeda·. · 

Mantive a bandeira do entendimento, amplamente deflagra
da durante todo o petiodo do Presidente José Samey, assim como, 
durante os anos dos governos dos Presidentes Fernando CoUor e 
Itamar Rranco, este último que, com sua equi~. chegou ao mais 
bem-sucedido plano de estabilização, até_ então implantado em 
nosso País. Projetes Considerados inviáveis foram aprovados pelo 
Congresso Nacional, por força da liderança respeitada do digno, 
do honrado Presidente Itamar Fra.aco e de seus Ministros, como 
foi o caso do Fundo Social de Emergência, o ajuste fiscal, a lcbi dos 
Portos e tantos oulros. _ - -

, A minha luta sempre foi uma só neSse campo. Era preciso 
.baixar os juros e acabar com a ciranda fmanceira para levar o nos
. so empreSariado a investir em atividades produtivas, gerando em
pregos. dívisas, impostos e salários. 

Sr. Presidente, Srs. S~iutdores. na Cb:ástituinte lutei como 
pude para o estabelecimento de um conceito de empresa nacional 
que pudesse ter o nítido cunho social, assim como trabalhei inten·
samente em favOr-de acordos no campo trabalhista que asseguras
sem. a um só tempo, os direitos dos trabalhadores e as neces_si_çia
des do empresariado. Mas sempre fui contra o detalbismo. Em 11 
de novembro de 1987, procurei alertar os nobres Senadores e 
Constituintes sobre esse perigo c dizia naquela época: 
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"V ma (".),lslil~,;~:i" l~ uÕla oportLmiJade d..: tmvessia. Falar a C~ dos Dep.~tados, após 16 anos, lá sequer compareci, por-
de uma~· t<tui\·ik ~~ !:1!:! .!,,futuro''. O grande desafio nesta en- que sou daqueles que pensam. como já disse em aparte ao Senador 
cru7il',, ' · · .... nl,....J.ves que seguram a socicda- Jarbas Passarinho, que das coisas que amamos não nós desfaze-
de brn.,:J. : ''· ~t saber, a excessiva inge- mos, as levamos no coração. Sei que V .Ex•, como eu, levamos 
! r~rh·i:l ··:·H io g1• .,. {"-'.'(~ ~-ctalhisrno- esta Casa no coração. Mas, Senador, vim para ouvi-lo e dizer que 
que_ a:r.J.a pu:thmlin.'l t•rli ll· ,,.,., .,, "- -i~:llit<\...:. _Q _S® diSO.ll'SO foi U:mi excelente prestação de contas que corres-

Sempre comhati os ;~:·;)s l'.\agcradm. Eles foram e conti- -ponde à realidade da sua atuação nesta Cisa nesses IZ anos. Ago-
nuam ~enrl0 ~·rn •'· ... l -j,,. :~<'.Is :<uMC.~ d~ prc<>s.iln iuOacionárla. ra. V. Ex• viverá uma _pova realidade, que lhe fmnará defmitiv3.- · 

1'. ,t.:· .. _;,<· 'l ~~í:t :,.:-··~. nn lO de fevcr<..'iro de 1993, ex- mé'DtecOin-onossoEstadoecoiDanossagente,porqueV.Ex•,que 
p1CSSC1 o ::.egumtc pcnsaJllt'IJtn é o Presidente da Confederação Nacional da Indústria por·tantos 

Julgo tenno:. as cnndi~·i1C'~ políticas necessárias para adotar- anos, que viveu e acompanhou todos esses presidentes da Repúbli-
mos medidas legais que visam: l ,, - ~ongar o perftl da dívida in- ca no _apoiamep.to como representante dos empresários brasileiros 
tema; 2"- ordenar a sua rolagem; 3o- reduzir o seu cre~imento; nos momentos de crise, V .Ex• deixa uma participaçãÓ naciOnal por 
4°- baixar substancialmente os juros. uma questão de afeto, de amor. É neste ponto que não divergimos, 

Felizmente, foi com o digno e operoso Presidente Itamar _é nisto que nos aproximamos. Se ficamos em lados opostos foi 
Franco e Feinando Hemique. no Ministério da Fazenda, que o porque desejávamos as mesmas coisas. Ninguém como eu des,ejou 
Brasil '(:ou a virar o jCll!O ~ a partir, d~ididamC:nte, para o tantp servir ao Estado de Sergipe. Ninguém como V .Ex•. como seu 
pfl')('•·:-:v · 1 · -.;·. 1 ~·'Tli'''',.;; .. ,.,o e do setor privado. pai, desejou tanto servir ao Governo de Sergipe. Senador Albano 

'! ... ·,·-; ~implr-smente se entrega- Franco. V. Ex~ terá uma vivência dife~ente. muito boa para a sua 
rem à aJn1inistra\·ih} .r,. _t.,,~:.u .ki:ctndo a_rcc~pcração da moe- fanúlia. porque acaba com aquela inquietUde em que V .Ex• vivia: 
da para o pri''lximo gmlt~rn,). _ __ _ _ __ sempre viajando a todos os recantos deste Brasil, a todo_ instante e 

Sr. Pn·.~i<.knte. Sr., '-;t•,;;,J, )n·.~. t~m di.w:ursu realizado em 2 a toda hora, obrigando-o a afastar-se dOs filhos e da esposa._PQde-
t.h· mm\"() Jc 199<1. dl·st-ayu.·: ., •·levada re~>JXmsahilidade_ social e a ria ~r sido um pai mais presente. N":ao foi por desamor a essa famí-
coragem dvit:a desses dnis hm~i!C'ims. Abandonando o comedis~ lia tão querida que houve esse afastamento, mas pcll' amor a este 
mo pc.s~<)al l' a:'> convenit-ncia~ J'>~)fí'li(·as, o PreSidelúC Jtamar Fran~ País: V .Ex_• agora deixa a amplitude desse amor ao seu PaíS, abdi-
co{' . , :\ f,., ~~r., h•mandn '· · t' Cardoso decidiram enfrentar o ca desse _pode:r_que tem d~ continuar servindo a nossa Pátria para 
pmhh·: "·' •1•'·,1l' !'in<d ·rTc'r os riscoS i:nererites a um concen~ todo esse poderio, toda a sua pUjança, tOda- a sua- capa-
r1;•. -cidade de trabalho no nosso Eslado, o Estado de Sergipe.- V .Ex• 

. ;. . a dcfendc-L e apoiar a çiia-
. ::· .w•i·~ !.-.nlt• vClo a cqua
. jp.·i,• ,, .• .--:l~i. c·dfttrarl(·i os 

.;t. 1 .: ·' ;"rltima lwrii. lu
··-1ifiqul~~ .. ,..,. ;wtomtc dcs, dei-

, :,,vidll u<> S<~u gran.Jl' alcance 
stx·ial e ptll ~~ .i,.o-~: ·~~ ,J p· wis6rio destinaili1 a amorte-
<:er uma parte substancial da UO!>::.J. dívida interna. 
· Sr. Presidente, sr-s c Srs. Senadores, na mesma oportunida
de, disse:. ''O empresariado industrial será um solda.do discplinado 
nessa guerra contra a inflação." E assim está sCndo, até meSmo em 
um momento difícil como este. em que as exportações vêm sendo 
cn..;tigadas pct um câmbio desalinhado, que favorece muito maís 
nvsf•)S ~..:onco-rrcntes externos do que os produtores internos. Muita 
gente.. prognosticou uma e:.:rl\()<t• ,!L preços JogO depois da infla
ção. Nada disso ocorreu. 

O empresariado hra~ik· : • , .. :!ii d·mdü provas de sua maturi-
dad•'. .., " '\·nw .. :. •:ill:im. r"nkularmente, man-
1 '·11 ., ~ .. 1· • •' · • ,·nr" no ._.,~mh•tt<' à inflação. Os 
, h,tt:;,·, ~·''.t'• .. r~"-\;,. '.•:ldn uma prcci,)sa colahoração-
'"' •'rtf•'·\•!r'""" qu•' ·.•, 1!. .. , ~;4 acabado e Lont.inua a l~xigir 
sacrificios de toth.r: '· · · J.:•nl, da mesma fom1a, mostra 
que terminará o ano de 1994 com um superávit de caixa._ 

É por isso que sempre acreditei e acredito i:iõ entendimento. 
O brasileiro, por narureza, é um povo de paz e CC)stuma_ chegar __ a 
soluções de mOdo pacífico. Continuãrei Com essa crença' como gO: 
vernador. Vou governar Sergipe, a partir de janeiro, conhecendo 
os s--•us pi·oblemas e enfrentandr, nma série de desafios. A saúde, a 
educJx;iio. a segumnçfl · · .::.iio preocupações constan
tes do gnw·mante dr- ! 

O Sr. Fram·, 
aparte'? 

V. 1--:x" me permite um 

O SR. AT.IIANO FRANCO·· fluço V. Ex' com prazer. 
O Sr. Frantism Rolkmlwrg · Emincntr Senador Albano 

Franen. 'i<'U trm homt·m rpH' nunmC'nt<' me <.lc.~pcço. Quando deixei 

não terá mais, eu sei, aquelas preocupações·de antanho. Por certo, 
não sCrá ~is convoc:a-d? para_: acompanhar o Presidente à Nova 
Ion]Ue, não ir.i fazer :PafistrãS .Do belo Estado do eminente Senador 
Jarbas PaSsarinhO. em Belém do Pará. Mas V .&.•, Senador Albano 
Franco, vai viver uma realidade insopitável: será o GoVeinador de 
todos os sergipanos, daqueles_ sergipanos que conh~çs nas re
giões periféricas. V .Ex" vai Ser o Govemador daquela. gezfte que 
encontrei em ilha das Flores, morando no mangue,"'bá nove meses 
sem conseguir trabalho, alimentando-se quando encontrava algu
ma coisa para pescar e tendo como único móvel da sua casa duas 
forquilhas que seguravam duas varinhas fixadas à parede. E entre 
essas forquilhas, essas varinhas, madeiias de pau-a-pique, que 
eram seu catre, sua mesa; Sua cain:a de dormir. V .Ex• vai encontrar 
um Estado que, pela sua evolução, perdeu muito daquela tranqUili
dade, daquela segurança. Vai ter que cuidar da segurança, do seu 
desenvolvimento. Vai se voltar para o platô de Neópolis, e vai sen
tir que ·aquele platô, que pode ser a redenção de nosso Estado, ain
da pêca porque não atendeu à sua principal função, que seria o 
atendimento social daquelas populações marginais, das populações 
da margem do São Francisco, que tiveram suas terras desapropria
das e que não receberam, em contrapartida, nenhum outro pedaço 
de terra para trabaJbar. Aquele platô precisa ser revisto. Ele deve 
ser mantido, trabalhado e concluído, mas é preciso dar ao povo da~ 
quela região um pouco de participação. Para V .Ex• ter uma idéia 
do que está aco_ntecendo, eu visitava um povoado vizinho ao platô 
de Neópolis, e uma família me dizia que tinha uma lerrinba ali, 
que havia sido desapropriada, e agora recebera uma comunicação 
dizendo que não pcxlia criar mais nada, nem sequer galinhas, por
que naquele platô vai ser plantado soja ou milho, e eles não po
diam plantar ou criar mais nenhuma ave. Esse povo precisa de tra
balho de comida. Com o funcionário público, V.Ex• manifestou 
preocupação pois que durante sua campanha, mesmo ainda não 
sendo governador, já enviou plano de cargos e carreira que espero 
que V. Ex• tenha a felicidade e a sorte de realizar. Senador, ao lhe 
apartear neste instante quero Ih_e desejar os augúrios de que V. Ex_• 
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possa ser o que sempre foi na vida: homem sério, competente, u 'l· 
balhador, capoz de abdicar de todas as bonanças da vida para se 
dedicar ao seu Estado. Foi uma. pena, Senador Albano Franco, que 
nós dois amássemos as mesmas pessoas e coíSas. Se não tivésse
mos esse amor tão profundo-pelo nosso Estado, não estarlamos 
frente a frente, não teriamos nos defrontado nunca. V. Ex• sonboo 
o meu sonho, e eu o seu. V. Ex• foi à frente e eu lhe desejo a reali
zação dos seus próprios sonhos. mas eu lhe traD.sfuo os meus: rea
lize os meus também e seja um gr.mde govemador do nosso Estado. 

O SR. ALBANO FRANCO - Senador Francisco RoDem· 
berg. Deus tem sido muito bom cou:rigo. E ainda me dá o prazer e 
o privilégio de ouvir esse aparte que me sensibili2a, que me grati
fica e me emociona, principalmente por partir do adversário de on
tem. V. Ex' me conhece bem. Sabe como sei julgar o cidadão, o 
médico e o políticO Francisco RolleJD~ Graças a Deus, sinto-_ 
me feliz, nobre Senador, quando V. Ex" me dá esse aparte, primei
ro, ~ecendo serem .vetdadeiras as assertivas do meu discurso. 
Algo que, também. me tocou, Senador Francisco Rollem[terg, e 
que mostra seu lado humanitário e de homem de família: V. Ex• 
sabe bem, pois sempre estávamos juntos, que uma das coisas que 
mais me entristecem na vida é que não tive oportunidade de acom
panhar o _crescimento de meus fllhos nesses últimos 13 anos: nem 
de Ricardo, nem de Adélia. E V. Ex• se_ ~feriu a esse fato. Espe
ro, Senador Francisco Rollemberg, como" EX·-de5eja, que ãgora, 
na nossa letra, eu tenha a oportunidade de flCal" mais ao lado da 
minha mullier, da minha companheira. da minha amiga Leonor e 
dos meus fJ.lhos. Um já está fora. trabalhando, mas quanto à minha 
fllha, que é vestioolanda da Universidade federal de Sergipe. terei 
a oportunidade de acompanbã-la mais de perto. 

V. Ex"', com sua sensibilidade e prnocupação social, refe
riu-se àquela região que considero o maior bolsão de_ miséria do 
nosso Estado: o Baixo São Francisco~ Citõu Dha das Flores como 
exemplo e lhe respondo citando Brejo Grande, Município viz~o 
a Ilha das Flores. No ano passado, quando eu visitava aquele mu
nicípio, presenciei uma das coisas que mais me cortaram o coração 
até hoje. Nunca tinha ouvido falar_ naquele prato que uma fam11ia 
de oito pessoas preparava parã o seu almoço, às 12 horas: jabá de 
caroço. O que é isso,- Senador Francisco Rollemberg e Srs. Sena
dores? É manga com farinha. Era com isso que aquela família se 
alimentaria tLaquele momen_tf?. 

Eu riãO tenho dúvida de que os sonhos que V. Ex • falou são 
esses; de nada adianta nos _encontrarmos bem, V. Ex .. encontrar-se 
bem com a Sr"' Elci e seus filbos e a nossa volta tennos todos esses 
problemas saciai~_ de Sergipe. E V. E_x• -~sse aquilo que aflrmei .na 
minh~ primeira entrevista depois do resultado das umas: Sere1 a 
partir de 1" de janeiro Governador de todos os sergipanos. E me 
desperta a atenção, mais unia vez, Senador, para uma nova realida
de que vou viver. 

Eu vivia neste País todo. E, graças a- Deus, no díã. 29 do mês 
paSsado, Seriador Francisco Rollemberg, Srs. Senadores, eu me 
despedia do Cooselbo de Representantes da CNI, que é o órgão 
máximO e onde estávam presentes todos os 27 presidentes de fede
rações, quando vivi uma das coisas mais emocionantes da minha 
vida. Após praticamente mais de 13 anos naquela administração, 
tive o reCóilbecimento, a gratidão e as pal_avras emocionadas da
queles companheiros. Hoje. recebo e muito ffiC emociona o aparte 
de V. Ex• principalmente pelo conceito e respeito que tenho ao se
nador, ao cidadão, ao médico Francisco Rollemberg. Suas palavras 
me incentivam e me estimulam a ser a partir do dia 1" de janeiro, 
com a ajuda de Deus, o Governador de todos os sergipanos. Muito 
obrigado Senador Francisco Rollemberg. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Pen:n.ite-me um aparte, nobre 
Seilador Albano Franco? 

O SR. ALBANO FRANCO 
Senador larbas Passarinho. 

Com muito prazer. nobre 

O Sr. Jatbas Passarinho - Nos três mandatos ·que pude 
exercer, como Senador, parte deles ou praticamente metade fora 
do Congresso e no Exe_cutivo Federal, sempre tive lembranças ad
miráveis, ora num campo, ora noutro. Mas-tãiDbéin sempre con.!li· 
derei que a tn'buna parlamentar é fascinante; e o que acabo de ou
vir também me cOmoveu, nobre Senador Albano Franco. Essas pa
lavras tão admiráveis do até bá pouco contendor de V. Ex• numa 
chapa - o que me entristeceu. pois gostaria de vê-los juntos e sei 

_ que V. Ex• também gostaria. Vejo que as palavras do meu querido 
Senador FrancisCO Rollemberg mostram mais uraa ve?. - e não 
precisariam mostrar- que o nOsso conceito sobre ele é sempre me
nor do que aquele que ele merece; S. Ex• é .sempre 111aior-do que 
aqu~!e que procuramos admirar. Mas peço a V. Ex• qta• aceite um 
testemunho, pois o acompanhei e somos amigos. Di~..,e muito bem 
V. Ex• o papel que realizou durd.Dle a: Consutu;,lle-, <!cu te.'>LCDlU· 

nhei. V. Ex• teve uma presença penr.anentc em respeito aos direi
tos dos trabalhadores; V. Ex• nunca foi um liberal do laissez.faire; 
foi sempre um homem COm preocupação Social. Em alguns casos, 
suspeito até que houve irritação da classe patronal brasileira em re
lação a posições que V. Ex• tomou na Constiluinte --e pagou na tu-

- _ ralmente esse preço, especialmente junto àqueles que j_ulgam atra
vés de radicalismos as posições que as pessoas tomam. Vi sempre 
a luta também permanente de V. Ex• não apenas na Constituinte, 
não apenas aqu( nO Senado, mas também junto à Presidência da 
Re~blica, junto à anterior a esta também, em relaç.ão ao excessO. 
dos juros cobrados no campo da comunidade financeira. Creio que 
diSse muito bem também o Senador Francisco Rollemberg que ele 
não cosm.ma se despedir. Nem eu. Em 1982 deixei esta Casa numa 
condição de presidente e não fiz despedidas e desta vez também 
não o farei. Mas creio que é importante que se caracterize que a vi-
tória de V. Ex• tem para mim um sentido muito especial na medida 
em que V. Ex• enfrentou um adversário que considero terrível, ca
paz de lutar, um lutador que, em determinados momentos, pelo 
que sei, utilizou até um tipo de campanha que a ética não aprova
óa. Claro_ que jamais estenderia isso ao cOmPanheiro de chapa que 
é o nossO ilustre Senador Francisco Rollemberg, mas conheci seu 
contendor - eu era membro da bancada governista e o conheci 
qUando defxltado federal. De maneir~ que não me sutpreendeu a 
sua combatividade, o populismo que V. Ex• enfrentou, e espero 
que não tenha deixado amarguras em V. Ex• como não deixou em 
mim. Em mim fica apenas a observação que na vida pública o Pre
sidente Castello" Branco tinha mtiita razão quando disse uma frase 
que inteq>retei como banal e em detenninado r:pomento verifiquei 
que não era tão banal assim. S. Ex• dizia que o caráter só se cooh~
ce na crise; fora da crise todo mundo é muito bom. Lastimo, por
tamo, que V. Ex .. deixe o Senado da República; lastimo por um 
lado, porém me regozijo de ver o que justamente disse ainda há 
pouco o Senador Francisco Rollemberg: V. Ex• deixa posi~s 
tranqüilas, cômodas; uma tranqüilídade-abso_lut_a e UPJ. nome nacio
nal para ir SetVir ao seu "Estado que sabemos que tem imensas difi
culdades. Portanto, é uma prova e um desafio - não sei se o maior 
de toda a vida pública de V. Ex ... Desejo-lhe todas as felicidades 
nobre Senador, mas conhecendo-o bem cerno conheço. sabendo-o 
homem de fé, tenho certeza de que essas palavras que lhe foran1 
ditas pelo meu 'nobre Colega. representante de Sergipe nesta Casa, 
Senador Francisco Rollemberg. terão uma seqüência absolutamen
te cotreta dentro daquilo que ele estimulou, exortou V.Ex• a fazer: 
governar o seu povo, olhando para os problemas sociais dos que 
mais necessitam. V. Ex .. é um católico pra1icante, sabe natural· 
mente que a questão de preferência pelos pobres não significa a 
exclusão dos d~mais. Mas essa preferência, naturalmente. ter:i. no 
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Plano de Governo de V._ Ex•. um papel decisivo. Conhecendo-o, 
repito. como o conheço, sei que V. Ex• vai fazer um Governo 
onde não haverá discriminação de pessoas e não haverá relaliaçõ
es. Seja feliz, nobre Senador Albano Francor 

O SR. ALBANO FRANCO '-'Senador Jarbas Passarinho. 
o seu aparte vem engnUi"decer o meu discurso. V. Ex.• sabe da mi
nha estima e admiração por V_ Ex•. 

Nesses últimos anos, tive a oporrunidade de ter o seu con
vívio, de ouvir sempre aquelas palavras serenas, palavras de tran
qüilidade, porém experientes e sempre firmes, no bom sentido. 

· V. Ex• teve oportunidade de reafirmar<?_ meu_procedimento 
na Assembléia Nacional Constituinte, quandO, através de órgãos 
da imprensa e de determínadas lideranças empresariais, ri:niitas ve
zes fui criticado porque procurava fazer determinados entendimen
tos no sentidQ dos acordos sociais. Não me arrependo, em nenhum 
momento, cm nenhum instante, desses meus entendir®nt.os e da 
posição que assumi. E V. Ex• se referiu ~_esse respeito,lembro-me 
hcm. fazendo iflclusive um ãrtigo nesta Casa. · 

Mas as palavras de Y- Ex.• me sensibilizam, quando alerta 
para aquilo que o meu conterrâneo, o Senador Francisco Rollem-
be:rg, dizia sobre os problemas sociais. __ 

QuCm, nesses últimos anos, presidiu uma entidade num sis
tema que tem algumas vezes o Orçamento _do meu E&tacio; que 
.tem, realmenr.e, muito mais comodidade, muito mais divulgação 
nacional e intemacioflal? Mas, por amor à minha tezTa:, pelo desejo 
de contribuir para o desenvolvimento de meus coziterrâneos:: é que 
aceitei esse des.:ifio. E.- como V. Ex• diz, será o maior da minha 
yida pública: governar um Estadg com. inúm~I!IS #!.~Idades, 
como aliás, vai governar também, com inúmera_s dificuldades, o 
seu vizinho de Bancada, o Senador Divilldo -~uruagy. 

S. Ex• vã i me -Se!vlr de exemplo, pois tem experiêD.cia, mili
to mais habilidade e muito mais competência iQ.telectuã.i. Vou, en
tão. aproveitar as suas boas luzes: 

Mas, realmente. terei bons resultados em relação aos pro
blemas sociais. Seguirei a minha filosOfia cristã, na qUal acredito e 
confio, com trabalho, seriedade e austeridade. 

Eu dizia, na minha campanha, Senador Jarba~ Passarinho, 
que o meu maior compronússo seria com a geraç-ão de empregos. 
Metade da população de -Sergipe, boje, possui menoS de-21 abos 
de idade. Portanto, teremos que gerar entre 25 a 30 mll empregos 
por ano. Este é o grande. desafio. além de se procurar amenizar ou 
eliminar, de uma vez por todas, a miséria que a todos nós humilha. 

V. Ex• mencionou um assunto que infelizmente acoDteceu: 
o nível da campanha. Fiquei realmente triste com alguns aconteci
mentos. com palavras, com pronunciamentos. com panfletos que real· 
mente ~xistlram durante ã. minha campãnba, em relação a mim e à 
minha família; muitas vezes, com relação à minha m~lher e 
meus irmãos. 

Mas V. Ex• sabe da minha formação cristã. Tenho dito e re
petido que, graças a Deus, não guardo, nem levo rancor ou ódio. 
Porém. a tristeza pelo que passei foi muito grand~. _S~gundo o que 
aprendi com meu pai, "só ficamOS calejados passando provações". 
E, realmente, paSsei por essas provaç&;s nessa campanha, nobre 
Senador Jãrbas Passarinho. 

Muito obrigado, mais uma vez, pela sua amizade, pela sua 
solidariedade e pelos exemplos que aqui recebi de V. Ex•. 

O Sr~ Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ALBANO FRANCO - Com muito prazer. nobre 

Senador Ney Maranhão. 
O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador Albano Franco, 

meu caro amigo, hoje. nesta tarde, estamos ouvindo atentamente, 
desta tribuna do Senado, um homem público se despedir de seus 
Colegas da Câmara Alta do País, prestando contas de suas ações, 

do seu trabalho no. Legislativo nacional. V. Ex' ... 3e.tutoor Albano 
Fr.mco, é uma Liderança que se impôs pelo seu trabalho, pela sua_ 
competência, pela sua experiência de homem p'Óblico, pelos ensi
namentos citados do Govemador e Senador Augusto Franco, o seu 
iri.esquecível pai. Mas. acima de tudo, Senador Albano Franco, V. 
Ex• é um nordestino que ocupou o cargo de maior relevância na 
indústria.. deste Pais. V. fu•, como alguns oradores e alguns apar
teantes Jhe dissermi:... se sacrificou pela sua família e, acima de 
tudo, pelos interesSes nacionais. V. Exa vai sair desta tianqüilida
de, vai sair deste coovívio, como muito bem o disse o -senador 
Francisco Rollemberg, e vai enfrentar uma realidade. Governar, 
Senador Albano Franco, UD;l Estado d_o Nordeste é transformar-se 
em missionário; governar Um Estado do Nordeste, como o de V. 
Exa- e como diz o povo do Nordeste-, é dormir em cama de pó 
de mico; é tomar água de barreiro, é descansar debaixo de pé de 
caldeiro. V. Ex• vai tnmsfonnar·s_e naquela gente que passa fome. 
Mas por que V. Ex• vai fazer isso? V. Exa ti!iba quatro anos de 
Senado e poderia ter mais quatro. Mas o seu coração falou mais 
alto~ é aquilo que chamamos o amor do nosso Nordeste. Tenho 
certeza absoluta, Senador Albano Franco, que essas privações pe
las quais vai passar vão caldear mais aquilo que se chama Brasil; 
o Brasil do Norte, aquele Brasil esquecido. Perdemos nesta Casa 
uma Liderança e perdeu a Confederação Nacional das Indústrias. 
_po.tém, o Senador Albano Franco, como Governador de Sergipe, 
vai Vencer, S. Ex• fará um governo à altura do eleitorado que o 
consagrou nas umas, numa luta titânica. E ele vai ser, tenha certe
za, Senador Francisco_Rollemberg, o Governador de todos os ser
gipanos. Portanto, Senador Albano Franco, todos nós, do Senado 
Federal, a classe política e aquele que lbe admira, t~m certeza de 
que V. Ex• será um grande Governador. Parabéns! 

~ _O SR. ALBANO FRANCO -Nobre Senador Ney Mara
nhão, muito obrigado pelo aparte de V. Ex a, que veio valorizar o 
meu pronunciamento. 

Antes de tudo, considero o S_enador Ney Maranhão um ho
mem autêntico. simples, sério, de fibra, de posições claras, trans
parentes, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Tudo 
isso aprendi a admirar em V. Ex a. 

Fui seu liderado por mais de três anos e, em todos os instan
tes. em todos os momentos, V. & 8 foi um Líder amigo, transpa
rente, democrático e sério. Nunca me faltou como líder. E isso 
quero agradecer e reconhecer de Público, nobre Senador Ney Ma
ranllão. 

Algumas vezes tivemos ligeiras divergências, mas sempre 
respeitosas de ambas as partes. 

• Senador N~y _Maranhão, fiquei muito feliz em ter convivido 
com V. Ex_• nesta Casa, como um de seus liderados. V. Ex8 toma 
_posições 4esassqmbxad.a$~_ Com_ sua maneira de ser e de falar, V. 

-Ex• g:linjeou respeíto nes-ta Casa e em seu Estado de Pernambuco. 
Faço um pedido a V. Ex a. pois Sergipe precisa do Embaixa· 

dor Ney MaranhãO tanto em Taiwan cOii:l.O ·na China. Sei que V. 
Ex• não vai ajudar somente o Governador Mário Covas; irá fazê-lo 
também em relação ao meu Estado. V. Ex• ajudou a estabelecer os 
contatos que viabilizaram a minha visita, juntamente cOm o Go

-vemador, meu amigo e aliado João Alves. a Taiwan. Lembro-me 
de que teve coragem de tomar posições corajosas contra a orienta· 
ção e f!losofui do ltamaraty. 

Tenho certeza de que V. Ex a irá colaborar para que possa
mos levar investimentos de Taiwan para Sergipe. Já contamos com 
alguns: há uma indústria de ração em Propriá e projetes de cultura 
de camarão, entre outros. 

Fiquei muito feliz com seu aparte. Orgulho-me em ser seu 
amigo, pelo que V. Ex_• é, pelas posições que toma nesta Casa. Re
pito: todos têm respeito e amizade por V. Ex'\ Senador Ney Mara-
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nhão. Muito obrigado. Senador Divaldo Suruagy. como V. Ex• afirmou, OOssos ob-
OSr.DivaldoSumagy-Penriite-me V.Ex•umaparte? jetivos- se entrelaçam confundem-se os interC.sses de Alagoas e 
O SR. ALBANO FRANCO -Ouço-o. com muito prazer e Sergipe. põrqtie -temos os mesmos problemas de miséria no baixo 

muita honra. nobre Senador Djvaldo Suruagy. São Francisco. Vamos trabalhar juntos! Quero _receber as luzes do 
O Sr. Divaldo Suruagy- Senador AlbanO Franco, os nos- intelectual, do diplomata, do habilíssimo Governador Divaldo Su-

sos Estados, Alagoas e Sergipe, náo apenas estão pelo Rio São ruagy. Como V. Ex• sabe, sou um hon.em esforçado, e o serei ain
Francisco; a nossa união é mais ampla e mais p~funda porque da mais para aprender com o Governador, meu vizinho, Divaldo 
está alicerçada nos anseios de melhoria do padrão de vida da po-- Suruagy. V. Ex• é um exemplo de habilidade política na Região 
pulação pobre do interior do Nordeste. A~go~s e S~ipe formam Nordeste. 
um só conjunto geográfico. Tenho certeza de que juntos tentâre- Sei o que representa V. Ex• para o seu Estado. Espero que 
mos-implementar ações .para corrigir as distófÇÕes sociais existen- um dia eu possa representar o mesmo para Sergipe. 
tes n3.quele ponto do tenitório brasileiro. Fiquei muito feliz com a Muito obrigado. 
vitória de V. Ex•. A nossa identificação nesta Casa e ao longo da O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me pennite um apartt!? 
nossa vida pública..solidifica uma amizade que já transpôs décadas. O SR. ALBANO FRANCO - Ouço. com muito prazer, o 
Essa mesma amizade tribUto ao Senador Francisco Rollemberg. mestre e professor Josapbat Marinho. 
Amigo e admirador que sou de V. Ex•s, eu torcia iiüimalrieDle pata O Sr. jo5aphat Marinho - Nobre Senador, sOinos quase 
que houvesse composição política entre ambos, uma ação aliada conterrâneos, pois praticamente não há limites entre a Bahia e Ser
de V. Ex"s. SãO-dois grandes exemplos da inteligência sergipana, gipe. Conta-se que quando José Joaquim Seabra foi candidato a 
da inteligência nordestina na Câmara Alta do Pais. Ao Senador Vice-Presidente da República. chegando ao seu ·Estado- e ele era 
FranCisco Rollemberg manifesto a riiinba admiração, que, como Governador da·Bahia- um grande orador sergipano. depois de lhe 
muito bt.m colocou o Senador Jarbas Passãiíiiho, por maior que-- fazer um elogio c uma- de-monstração de solidariedade, pediu-lhe 
seja, é menor do que a dimensão, do qUe 8 es~t:Ura, do que a gran- que a Bahia devolvesse a S"eri;ípc a área contestada na fronteira. 
deza moral de S. Ex•. V. Exa está de parabéns, Sergipe está de pa- Seabra lhe teria respondido que não atendia ao orador, porque, a 
rabéns por ter um Governador de prestigio nacional e internacio- Sergipe, -ele não devolvia apenas a parte contestada: dava-lhe a 
na!. um Governador que conhece os problemas daquele Estado Bahia inteira. De maneira que, entre nós, praticamente não há 
como a palma das suas mãos. Tenho certeza de que V. Ex• escre- fronteira, mas há divergências ideológicas. Estas são próprias des-
verá seu nome como um dos gran~s governadores do Estado de ta Casa. Creio" que podemos dizer que, nesta Casa. uma das carac
Sergípe; tenho certeza de que estará à_ altuia do Senãdor e Gover· terísticas é o convívio dos contráriQs. Divergimos ideologícamen
nador Augusto Franco, que naturalmente tem como exemplo te; temos p:)nros de' vista não apewis políticos. mas filosóficos, di
maior. Finalizando, agrego às minhas palavras o apelo que fez V. ferentes. e não se altera. contudo, a cordialidade e o trato pessoal. 
Exa ao Senador Ney Maranhão: Como sergipe--e A lagoas formam É o que assinalo, com muita alegria, nesta hora; o que ainda on
um s6 Estado, peço que Ney Maranhão seja também embaixador tem. aliás, Marco Maciel dizia neste plenário: "conviver não é con
de Alagoas em Sergipe. Não vamos deixá-lo apenas em São Paulo, cordar'', exatamente no momento em que eu praticamente lhe assi
não é verdade? Fii:J.ue certo 1 Senador Albano Franco, que os inte- nalava com escusas as minhas divergências com o meu Líder. 
resses de Sergipe e de Alagoas confundem-se em um só propósito. Com V. Ex• também, divergências ideológicas eu as tenho e as 
em uma s6 ação político·administrativa -to Governador Albano mantive neste plenário. V. Ex', ao lado de político, é um h-omem 
Franco e do _Gç_y~ador Divaldo Suroagy. ~Jagoas ficará muito de empresa; coroo homem de empresa, é um homem da livre ini
mais unida a Sergipe através do governo de V. Ex• e do nosso go- ciativa no seu sentido mais amplo. Eu só a admito em limit~ mais 
vemo. V. Exa foi sempre niuito-dadivoso, com refe-I:ências elogio- re,stritos. Sou muito mais partidário da intervenção do poder do 
sas. em relação à minha vida pública-. O meu orgulho é J;eSllltante Estado no domínio económico do que~ Ex a. Mas isso nunca a !te
do meu esforço em estar à altura de integrar um colegiado que V. rou a nossa cordialidade de trato. No momento em que V. Ex• se 
Exa tanto_ procurou destacar. despede, para assumir o governo de Sergipe, o que eu llie desejo é 

O SR. ALBANO FRANCO- Senado( é. Governador eleito que, com seu espírito público, com a sua capacidad_e de realização, 
Diva1do Suruagy, o aparte de V. Ex a bonri e Valoriza o meu pro- possa fazer, em beneficio de Sergipe, tudo quanto estiver a seu al
nnnéiamenlO. A admiração e a amlzade qt.ie feilho por V. Ex._ vêm cance. Somos de uma região sofrida, c esta i-egião sofrida precisa 
de antes de chegarmos a esta Casa: vêm da época em que eu presi- da capacidade de_ seus ftlhos para fazê-la_m_ais_ feli''-- ~eja tamhém 
dia a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas e depois a feliz no governo de Sergipe. 
Confederação ~acional da Indústria. __ __ O SR. ALBANO FRANCO- Mestre, Sen'ªdor Josaphat 

Com sua habilidade, com a sua diplomacia, com sua manei- Marinho, sinto-me feliz e honrado com o aparte de meu nobre vi-
ra correta de serVir- V. Ex• é um exemplo de homem público de- zinho. É como V. Ex a dizia: Bahia e Se_rgipe são a mesma pessoa, 
dicado ao se_u Est~o-: V. Ex• sempre se dispôs a serv~ ao seu Es- poique os estudantes, a_intelectul_llidade, a influência intelectual da 
tado sem ~sarem s1. Sou testemunha, vonheço multo Alagoas.- Babia,. em todos os senridos, sempre sofremos. V. Ex' sabe disso. 
Temos amigos empresários nai:juele Estado, V. Exabem o sabe. Mas o meu respeito por V. Ex' vem não só do aspecto da conduta 

Faço justiça e agradeço de ptlblico a V. &.•. Em praticaw moral de V. Ex•, que é um exemplo para o País, como Larubéru da 
mente todos os nossos pronunciamentos nesta Casa,. para valorizáM posição e postura que sempre teve aqui no Congresso Nacional. 
los. dignificá-los, há sempre um aparte do Senador Divaldo Suruaw como V. Ex• acabou de dizer, muiras_v_ezes diverginút), porque sou 
gy, muitas vezes com opiniões divergentes, mas sempre com a lha- um homem da iniciativa privada e V. Ex.• dcse_~a sempre mais um 
nezadetrato.comadiplomaciaqueocaracte~ pouco a intervenção do Estado. Mas estamos nos aproximando 

Lembro-me de que, nos idos de 91 e 92. V. Ex• aparteava, muito. até mesmo nessas- idéias, Senador Josapbat Marinho. Fico 
fazendo análises e avaliações sobre o Governo. sobre a Economia. muito feliz, principalmente quando V. Ex• deseja_que cu tenha !."U· 

Nunca deixei de receber seu apoio, sua solidariedade e sua boa cesso e êxito. Vamos precisar de uma Casa como esta e do exem
vontade. Agora mesmo, durante a campanha eleitoral, sabíamos da pio da Bahia, onde V. Ex• pontifica. Sergipe muito admira V. Ex•, 
simpatia pessoal de V. Exapela nossa candidatura. pois é um bomeril ecumênico em meu Estado. respeitado por todps 
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os partidos polítiCos, J)eJas posições coerentes, corajoSas, pela con- nador Mauro Benevides nunca me faltou nesta Casa, como Sena
duta politica e moral que sempre V. Ex• teve no plano nacional e dor, como Presidente e como Líder; fOi meu amigo e sempre foi 
no da Bahia. solidário~ Por isso, agradeço de público o aparte de V. &.• e relem-

Por isso, agradeço, sensibilizado, ao aparte e ã solidariedade bro- V. Ex• falava que foi colega de meu pai- inclusive a amiza-
de V.Ex•. _ _ _ _ de de minha mãe com D. Regina, que é sua senhora, todas duas 

Muito obrigadO, nobre Senador Josaphat Marinho. muito católicas, de formação cristã. D. Regina é das pessoas que 
O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V.Ex•um aparte? minha ~e mais cita. 
O SR. ALBANO FRANCO- Ouço o aparte _do nobre Se- Faço também de público outra justiça a V. Ex•: quando es-

nador Mauro Benevides. - tavam em jogo os interesses do Estado do Ceará, V. Ex • nunca le-
0 Sr. Mauro Benevides -Senador Albano Franco, y. ~·-· vou a.s. questiúnculas políticas Ou as siglas partidárias adiante. V. 

há poucos instantes, fazia, em resposta ao aparte do nobre Senador Ex• sabe que soo amigo pessoal do meu correligionário Tasso Je
Josaphat Marinho, aquela demonstração de maior apreço e de re- reissati e de ootros companheiros do ceara. mas V. Ex• sempre 
conhecimento à Bahia e os vínculos de aproximação entre os dois teve em vista o interesse maior do Nordeste. V. Ex_•~_ioclusiye, co
Estados- Sabia e Sergipe. Permita-me, agora, aparteá-lo em nome laboroo, na última quinta-feira, para- a aProvaÇão rápida de um 
da minha própria B~ada e do meu E_stado, Ceará. para dizer que, projeto da maior imp<:ll1incia para o Nordeste, projeto_ que, por 
nesta Casa, temos sido exatamente companheiros na discussão da- um dever de justiÇa", tC:nho que ressaltar que teve o empenho, des
queJes temas que, interessando ao País, exigem de V. Ex•, de mim de a primeira hora, decisivo e efetivo do meU Governador, o Go
e dos demais colegas aquela percuciência, aquele interesse, aquela veriiaclor' João Alves Filho. Há quatro anos S. Ex• vem lutando 
acuidade e aquela disposiçãO para discuti-los e fazê-los aproximar-_ junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento a favor do 
se tanto quanto possível, ou o mais possível, aliás_, doS interesses Prodetur, e V. &• aj.ldou porque intereSSava ao Nordeste. ioteres
nacionais. Eu me permitiria relembml- neste instante, quando o Sava ao Ceará. 
vejo nessa tn"bu.na, que ao chegar ao Senado Federal. em 1975 - _V. Ex• sempre_ me deu esses exemplos nesta Casa, nobre 
sei que essa relembrança vai tocar bem fundo a sua ahna e o seu SenadOi- Mauro Benevides, por isso ag!adeço penhorado mais uma 
coração-, via nessa tribuna que V. Ex• hoje ocupa aquela figura vez o aparte, a solidariedade e o gesto de V. Ex•. Muito obrigado, 
admirável de homem público do ex-Governador Augusto do Prado mel!_ámigo Mauro Benevides. 
Franco, com o qUal tivemos aqui o melbor relacionamento. Ele, O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Exa um aparte? 
aquele homem prudente, equilibrado, clarividente,com um descor- O SR. ALBANO FRANCO - Ouço com muito prazer o 
tino fucompirável, qualidades que V. Ex• conseguiu he~ admi- Senador Edu~ Suplicy. 
ravelmente. V. Ex•. como Senador da República, tem sido real- O Sr. Eduardo_Suplicy- Senador Albano Franco, também 
mente incansável em seguir aqu~Ia figurn paraQigmal de Augusto gostaria de cumprimentá-lo por ter sido eleito Governador do Es· 
Franco, que foi um -grande Governador,_ que foí um grande Sena- tado de Sergipe, vencendo, na oportunidade, o candidato Jackson 
dor, e se V. Ex• foi realinente e está sendo um grande Sl$idor, eu_ ~azre_t_o. que, juntamente -~m o Sell<ldor_ F:mnc_isco Rollemberg, 
me anis caria a prognostiCar gue, à imagem dO ·seu proprio pai, V: --compunha a chapa quC tinba o apoio do meu Partido. o Partido dos 
Ex• realizará um grande governo à frente do E$tado de Sergipe. Trabalhadores - obviamente, eu _os estava apoiando. Nesta Casa, 
Ainda há poucos dias discutíamos aqui uma proposiçãO -de interes- em .inúmeras ocasiões tiVemos pontos de vista divergentes; PJrém. 
se do seu Estado, ou seja, exiltamente recursos qu_e através_do Ban- em muitos _!Domentos e de fonna.' construtiva, também estivemos 
co lnteramericano de Desenvolvimento, BID; de- pi!Ceila com o de acord.O. Gostaria de ressaltar que, juntamente com a eleição de 
Banco do Nordeste, haveriamos de aplicar na nossa· região. E com V. Ex• para o Gover:no. em disputa tão renhida, o Estado de Sergi
que interesse V. Ex•, demonstrando aquele espírito público inexce- pe trouxe-nos uma boa surpresa, para o Partido dos Trabalhadores 
dível, procurava questionar-me, como Relator da proposição, se eu e para o Senado. em e~ial, pela_eleição do Senador José Eduar-
de fato iria ãjn'esenlá~IO'iiri.ediatariJ.ente para viabilizar um fman- ___ d<?_ Outra, que aqui estará. a partir de Jo de fevereiro, tenho certeza 
ciamerito que seria da maior significação para o·seu Estado, para o de que ofuando com o maior interesse JX>r tudo o que signifiCa a 
Ceará e, igualmente, para outras _unidades federati_yas daquela fai- defesa do bem-estar do JX'VO de Sergipe. Gostaria também de re-
xa geográfica do País. Só esse exenlplo seria bastante para desta- lembxar um momento importante. V. Ex•, como Senador e Presi· 
cara preocupação de que V. Ex• se acha impregnado neste instante dente .da Confederação Nacional da Indústria, interessou-se., esOJ· 
de reunir recursos que viabilizem o seu ,governo, a iun de que pos- dou, teceu comentários e votou favoravelmente ao Programa de 
sa cumprir todos aqueles compromissos que, em praça pública, Garantia de Renda Mínima, que avalio estar amadurecendo. em 
nos seus programas de rádio e de televisão, assutfiiu Eliinte do elei- seio tempo, para ser aprovado pela outra Casa, a Câmara dos De
torado sergipano, procurando dar seqüência à obra administrativa putad_os. Ainda hoje, na Folha de S. Paulo, há. umà e_ntrevista do 
a.li iniciada pelo Governador João Alves Filho, que tinha como - Ministro Ciro GomeS. dizendo que esse projeto deve ser levado em 
vice-Governador o meu companheiro de partido, o ex-Deputado con~ seriamente e que S. &• o está apoiando. Gostaria, nesta 
José Carlos Teixeira, a quem estoU vincUlado por laços de grande opot1Unidade, de agradecer a convivência respeitosa que tivemos 
estima e amizade~ Portanto, Senador Albano Franco, sa.6do a pre- nestâ Casa e desejar o melhor governo possível para V. Ex • no Es
sença de V. Ex• na tribuna neste instante:. Saúdo, sobreb.Jdo, o seu tado dç: Sergipe. Muito obrigado. 
próximo governo, na eXpectativa de que todo lastio de experiência - - O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Sena.cfor Eduardo Su
que V. Ex• amealhou no exercício do mandato de Senador, como plicy, sinto-me feliz e honrado com o seu aparte. Como V. Exa 
líder empresarial de marcante projeção na vida pública_ do País, acaba de afumar, sempre tivemos posições respeitosas e uma boa 
possa fundamentar um 8'?~emo que es!eja intrinsecamente vincu- convivência- nesla CaSa, muitas vezes com divergências naOJrais 
lado aos legítimos interesses do povo sergipano. Seja feliz, nobre de pontos de vista. V. Ex• sabe que sempre fui um homem do diá· 
Senador. - - logo, do entendimento, não somente aqui, com o seu Partido, mas 

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Líder, Senador Mau- também com as lideranças sindicais doS trabalhadores, -em âmbito 
ro Benevides, agradeço o aparte de V. Ex a que vem engrandecer o nacional. 
meu pronunciamento. E digo de público aos Srs. Senadores: o Se- V. Ex a acaba também de afirmar aquilo que eu até havia co-
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mentado com o nobre Senador, que era votar o projetó, dar aquele mentos V. Ex• teve, nesta Casa, " postu1a ri,. '· 
crédito de conftança, embora eu entendesse necessário um amadu~ sério. Gostaria de agradecer os illrt!ntivos 1' f•.s:i ,.,, r .-v :. 

recimento maior antes que o mesmo entrasse em-vigência. lavras, principalmente quando V. Ex•nos deseja f.xi1 .. ~ '-' I .. · 

É o que está acontecendo hoje; a-sociedade e o País estão se cool.O é governar um pequeno estado do Norde-o;tc. rn·: · ·. 
preparando cada vez mais, estuõando e vendo as possibilidades e dificuldades. Mas Deus irá-me a~lJdar e ilumn'".' • :-.- ;.~ ~--. 

as perspectivas do Programa de Garantia de Renda Mínima. V. Ex• ieforçam ci meu desejo. Ã.gradeç1' ~:lil) :~c::,· ~:, ! .. · -· · 

Gostaria de dizer que tenho admiração por V. Ex• por ser estimulo e incentiVo, nobre Senador lemas Pinhrí1 ' r;~1,-. 1· .. · } .... 
um bomem sério, cotilpetenle, agaJenido nas suas causas; por isso· tem se conduzido nesta Casa, in_clusive granjeando respei1. 
tivemos sempre posições respeitosas, embora divergentes. z.ade de todos nós. Senadores. Muito obrigado, nobre Senador )o-

Portanto, o aparte de V. Ex• valoriza democraticamente o nas Pinheiro. 
meu pronunciament,fdesta tairle. _ O Sr. Nelson Carneiro -Permite-me V. &•um aparte? 

Muito agradecido, nobre Senador Eduardo Suplicy. O SR. ALBANO FRANCO- Com muito prazer. SeDaJkrr 
O Sr. Jonas Pinheiro -Permite-me V. -Ex· um aparte, no- Nelson Carneiro. 

bre Senador Albano Franco?_ O Sr. Nelson Carneiro- M.tito ohri.uính. Pl)t'? ::->; ... ! f 
O SR. ALBÀNO FRANCO- Pois não. nohre Senador Jo- bonTa também falar, neste momento. e n""ll"" ,. 

nas Pinheiro, com muito prazer. que me liga a sua família e o enlrcnho qm· ~J·"'l'" te 

O Sr. Jonas Piiabeiro- Nobre Senador.\ 'h m1 Franco, V. vitorioSo. <'ril lodos os momentos da sua at!,·i(bo:.!e. :-J(·~t1• '!•· ·. 
Ex•, na tarde de hoje, está cometelldo 0 gu.· ·~i ,~ai daqueles -despedinll•-no<>, mas não nos st>rara!ll('ls. Cnn~imr·{mn, r·:r+1 .. 

que ou deixam o seu mandato, ou o intemllilJK'Iil i-xl~':l 0 exercido - -aoompanh·mt!~' a vida do outro, c:onhando <' dr~s:-~.:!ndt• :\ f-~ i::·.;. 
de outras funções- no caso de V. Ex•, as de rrovernad(~ de seu cada •nJl d1· nó:. dois. De ·mndo qu('; '1. minha f!:ll:tVT1r é f'itr:! :}·~·~i.;: 
Estado. Sergipe. Nos quatro anos de c<.mvivência com V. Ex• aqui n \'.I h~ t' :l\, fl\W(l de Sergipe o êxito qu<' mr:n·c•·. rarn 1Jll'.' :\ •:L•; 
nesta Casa, aprendi a respeitá-lo, pelo t'OOipdtl.lil!l:lito {hanu. clt• \P!'-H.Ir• daqud{· 1--:slado, cada dia. ~·p rccord(' dr! 1\u,u:i'>" rb ~ t!~~ ·,1 
vado, ·digno. sobrerudo coerente. pelo ~..:omp:tnh{"Ít"Í.'f!'IO c pelas mília, d0 seu esforço e. principalmente. leml)t-cT'rl ~ 1··· 
qualidades que lhes são própri:ts. No ·lJ';\11~· ,!• · \;, n:td:lr Franci!'OO ças que V. Ex a semeou e que. cet~am~nt<'. pl"'C"trnrf. to•-.,··o~· ,. 
Rollemberg. vimos mais uma manife_staçi'i{l <k '-luem o conhece de. Fclit'id.~Jcs. a V. Ex• . 

• ~om .F;l~or profundi4ade, ~~~· !!l:e.s~t? ... ~_ai~U~ .. 4~ -~_p.-ta çont~l)da ()SR. ALBANO FRAN( '' - N(\!•· · · 
politica, tiveram a grandeza'recíproca de re..:ünhecererri, -Cada um. nC';irO, o aparte de V. Ex•, além dr· t·mo.tbtii ... ~. ·' '. ·, '; l\: ,•: ;, .• 

os seus respectivos valores. Recordo que V. Ex• fez uma referên- -ra, prinCipalmente, porque V. Ex· ~'•). um •l:1t ''' I · · · · ' 
cia ao nobre Senador e também Governador eleito Divaldo Surua- quem tive urna convivência íntinw, afeti•. '1. ' • ~ • ,; . .t 

gy, dizendo que se val~a da experiência e das luze·s·ae S. Ex• de V. Ex•, nesta Casa, nunca me faltou S•ia :•rt.·n~. 
para auxiliá-lo no comando das ações de seu Estado. Esse também arri.izade que vinha de meu pai. seu amigo e ::n:1 "·nt:·~.-' 
me parece um gesto de grandeza, e V. EX.,tem revelado uma imen- Senado Federal. V. Ex• como Presidente, como Senador, cmw ,, 
sa competência no trato da coisa pública. No exercício do seu der, Presidente de comissão, sempre me prestigiou c sr:mpre thi 
mandato tem se conduzido com equilíbrio além do necessário. Na meu amigo. Inclusive, em várias solenidades no seu E:>tac!o. Rio 
Presidência da Confederação Nacional da Indústria não tem sido de Janeiro, V. Ex• prestigiava o Presidente da Confedentçãc Na· 
diferente. Se assim não fosse, não teria sido para lá reconduzido cional da Indústria. São gestos que nunca me esque~.:t':rei, St>nado! 
por diversas vezes, estando a sua frente Jâ por cerca de treze anos. Nelson Carneiro, porque V. Ex• é um -dos homens püOik·LlS rt~ 
E aí V. Ex• mostra a sua grande c-ompetênl'ia. ptlrque, Dum dado quem muito me orgulho di1.er que>; sou arniS?o. im·!usivf' f't'lt' -;,·~· 
momento, está defendendo os intcn::sscs do p•W~'. d,• ht1mcm c-o ras"adn; um exemplo de homem púhlico nc>;slt" Pafs. 
mum, do trabalhador, e, num outro momento, está defCndendo os Agradeço sensibilizado as palavras de V. E.'i.~ rl<":1'j"l' .,. 

interesses da das se empresarial. Muitas vezes. está lançado - sucesso e êxito à frente do Govemo do meu-Estado. Muito obrigado. 
como se diz popularmente- entre a onda-e o rochedo, porque ain~ O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex" um aparte? 
iia, quase sempre, os interesses de um e de outro são confl.itantes O SR. ALBANO FRANCO - Com IDlJito prl'l7"r .. ,,-,:~. 
no nosso.País. Esperamos que, num fururo não muito distante,baja Senador ValmirCampelo. 
um interesse comum e recíproco entre o povo, o homem comum, e O Sr. Valmir Campelo- Nobre Sena,l:" .\:~~:-r·· i-~-.~, 

a classe empresarial, entre os menos e os mais favorecídos. Nobre no mom~nto em que V. Ex• deixa a Casa Alta de nos o:;•·· !': · 
Senador Albano Franco, V. Ex•Ieva para o Governo do Estado de nado Federal. -pOr vontade do povo de seu Estado, assumi.D.G~, _{; 
Sergipe toda essa gam.a de experiêricias, que será de grande utili- Governo no dia 1° de janeirode_l995, não poderia deixar de mftlli· 
dade, pois elas constiruem-se em instrumentos altamente valiosos festar o meu abraço sincero, o meu abraço de amizade, o carinho e 
para administrar, de forma bem sucedida. a terra e o povo sergipa~ o respeito pela amizade e pelos ensinamentos que V. Ex• me pro-
nos_ Neste momento de despedida, nobre Sena.dQl', formulo aqui os -- -Porcionoii aqui no Senado FedemL V. Ex• sempre foi um amigo e 
meus votos tJl!lis le:giHmos e sinceros, tendo o desejo maior de que eu, como representante ào Distrito Fedetal, não poderia, nt"qa 
V. Ex• seja, à frente do governo de Sergipe,.'não menos eXitoso do ornrtunidadc, deixar de agradecer em nomt"'_ d:o pqtn1-•.(i•. t!t:.· ~-
que tem sido em_ toda a sua vida pública até hoje. Meus parabéns. Ex• fez por esta unidade da Federação, criando erupa;~.> 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Jonas Pi- oportunídade para as pequenas e médias indústrias cxpap:i., 
nheiro, o aparte de V. Exl_valoriza meu discurso. De.!>ejv dizer a V. suas atividades. V.-Ex• sempre esteve pennancntem('nt('; a:fr.!i · 
Ex• que o conheci desde qu<' chegou a esta Casa. trazendo sua ju- nosco em Brasília, dispensando um carinh0 tc>~.io L'~;pct"i.t! r .. •·· .. 
ventude de homem da minha região, o Nord::stc, e que teve a Ctlra· com a Federação das Indústrias Õfl Distnto Fcdt>ral. p~·octlr:!!;•_l{' 

gem de desbravar o Norte de nosso País, lá no Amapá. Sou teste- amenizar os problemas sociais. E em nome do nnsso pove. cm 
munba de que V. Ex•, através de seu comportariiento c trahalho, nome de nossa gente, presto-lhe as minhas h0nl<'nagl'Do.:. Tenh0 
soube granjear a amizade e o respeito dos ~f"f"'nnf'>.,..,. r-m hrr"lf" ..,~ :tbsl)!1''" .,,...,,..7'\ filie o seu F.stadD t<'rá 1m1 C ·,y\~r·\n;lr.··_:·:·"!·:-;. · -
paço de temp<.). DeVo di7er qul· ac-rm1•· .. >1 · 1 • 111<· ··nrp,: : .;._ .... · 1· ·· 1,, honesto. col"'ll . ····1tf". ··n•·· 

- defensor do Amapá e cotno Líder <i\~, : ., c; m•' · 
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amigo Albano FiaDco, ao Governador Albano Franco toda a felici- nu ar a me ajudar e ã. me apoiar. 
dade. Tenho certeza que o Senado Federal vai perder um grande Fico feliz. Senador Lourival Baptista, não só pelos nossos 
Senador, mas a esperança nasce no seu Estado. Meus pambénst laços de amizade - somos amigos, amigos de seus filhos, solidá-

O SR. ALBANO FRANCO - Senador V almir Campelo. rios também ã minba candidatura. Por isso, não poderia deixar de 
muito me homa o seu_ aparte. V. Ex• disse aquilo que repito com ieconhecer e agradecer a V. Ex• de público. Suas palavras enobre
muita satisfação e prazer. V. Ex• foi um colega e um amigo meu c~ o meu pronunciamento. 
aqui nesta Casa-:-cJesde o primeiro momento, desde o Primeiro ms~ l!!fuito obrigado pelo seu aparte. 
tante. Com sua simplicidade, com sua visão, com seu espírito pú- O Sr. Hugo"Napoleão- Permite-me V. Ex" um aparte? 
blico, em todos os instantes importantes, V. Ex .. esteve presente. O SR. ALBANO FRANCO- Concedo o aparte a V. Ex•, 
Tudo o que se relacionava com meu trabalho, com ~-interesses de com muito prazer, Senador Hugo Napoleão. 
Sergipe V. Ex• sempre participou e ajudou. O Sr. Hugo Napoleão- Eminente Senador Albano Franco, 

Em Brasília, sou testemunha do seu interesse, do seu empe- de todas as posiçõe~ _que a vida pública oferece àqueles que a ela 
nho com relação ao desenvolvimento desta Capital. Tenha certeZa se dedicam, considero, indiscutivelmente. a mais bonita, transcen~ 
que ajudei a Federação das Indústrias do DF, dirigida p:>r um ami- dental até, a do exercício do Governo do Estado. V. &.• chega en
go comum QOsso, Antônio Fábio Ribeíro, naquilo que pude. Sem- tão, agora, para assumir, dentro de poucos dias, o Governo doEs
pre recebi o seu inCentivo e a sua ajuda, por isso fico muito feliz tado de Sergipe, aureolado por um nome já nacionalmente conhe
cem seu aparte', V. Ex• foi um amigo meu aqui. Como S-enador, V. cido e respeitado por um trabalho parlamentar, um trabalho no Se
Ex• também Colaboroo e apoiou a nossa entidade, defendeu sem- nado Federal, um trabalho na Confederação Nacional da lnchístria, 
pre as entidades da inchístria de Brasília, o SESL o $ENAI, apoian- que só lhe dignificam. Aliás, tanto nã CNI, como na vida empresa· 
do, ajudando e participando, por isso sou muito grato a V. &.•. ria!, V. Ex•. tem sido .Qm_fomentador e um gerador de empregos. 

Fico feliz em poder dizer que fui seu colega nesta Casa e pela causa maior de ver o País em melhor situação:. com uin futuro 
que sou seu amigo, Senador Valm.ii:_ Campelo. mais (jigno para_ a sua população; V_ Ex• é daqueles que sabem 

O Sr. Lourival Baptista- Permite-me V. Ex• um aparte? emJX~nhar a bandeira da brasilidade. Por isso, deixo aqui a minha 
O SR. ALBANO FRANCO - COm mUito prã.zer, meu palavra de respeito e de admiração, formulando os votos de que V. 

amigo Lourival Baptista. EX-.: permaneça como sempre foi, seguindo a trilha de Gonçalves 
O Sr. Lourival Baptista - Senador Albano Franco, essa Dias: "A vida é combate que os fracos abate; os fortes, os bravos 

despedida de V. Ex• no Senado Federal me traz tristeza e alegria. só pode exaltar." Exaltemos Albano Franco! 
-Tristeza porque V. Ex• vai sair do convívio desta Casa. Como Se- O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Hugo Napo-

nador, nesses quatro anos, V. fu• muito fez, muito malizou em be- leão, como é bom ~ber up1 aparte como este vindo de uma pes· 
nefício dO nosso Estado, do Seu povo e também do País, com os soa como V. Ex•, que é um exemplo de um homem de oompostu· 
cargos que exerceu e que tem exercido com dignidade, com honra- ra, de um homem hábil, de um homem competente, transigente, 
dez, fazendo com: que· Seygipe fosse maís conhecido no BmsiL mas írrme quando pieciso, 'v. Ex•, que continua sendo realmente a 
Alegria por ver V. Ex• eleito Governador de Sergipe. Eu o cooheci maior liderança do seu Estado. Ouvi há ~oos instantes do nosso 
menino, porque foi seu pai, Augusto Franco, meu colegã no colé: amigo coinum, Senador (.bagas R.odrigu~: reCOnhecendo o prestí
gio e na Faculdade de Medicina âa Sabia, quem me convidou para gio-de V. Ex•. Isso mostra, Senador Hugo Napoleão, como V. Ex• 
que eu fosse exercer a minha profissão de médico em Sergipe. Ali Sabe fazer política. -
aJX)rtei em 4 de setembro de 1943, indo exercer a medicina na em- Não posso deixar de reconhecer que, em tcx:ias as vezes que 
presa industrial São Gonçalo. dirigida por seu pai. Também traba- o procuiei, sempre contel.com V. Ex•. Lemb_E?-me bem de V.~·. 
!hei, naquela cidade, na empresa São Cristóvão, cujOS-donos foram Ministro da Educação, quando foi prestigiai a minha família, pre· 
meus colegas de colégio- no mesmo colégio onde eu e Augusto _ -~~do o ato inaugural da Fundação Augusto Franco, em Aracaju. 
Franco estudamos; depois, juntOs, estivemos na política. Fui De- Recordo-me bem de V. Ex•, Ministro_ das Comunicações, que nun
putado Estadual, Prefeito, Governador, Deputado Federal e aqui canegou qualquerpedidofeitoparaSergipe. 
estou. mais uma vez, no Senado. Como já disse,_coilbeci-o menino Por isso, sro amigo de V. Ex• e ~ex_:gipe é muito agradecido 
e sei do que realizou. do que fez pelo Estado não só quando exer- _ ao _Senador e homem públrco Hugo Napoleão, eXemplo de habili
ceu as funções legislativas, mas também através _da Confederação_ ~~~· se:e~.dade, visã_o e lucidez nesta Casa. Não tenho dúvida de 
Nacional da Indústria. O que carreou para Sergipe? Tristeza, por· que contmuárá a ser um homem de sucesso na vida pública. Sinto
que esta Cãsa -perde um Senador digno, hOnesto, trabalhador e me feliz e honrado com o seu aparte. meu colega e amigo, Senador 
cumpridor dos seus deveres, e alegria, porque Sergipe irá ter um Hugo Napoleão. 
Governador a alwra, um Governador que, com-dignidade, honra- Peço~ Deus que me ilumine para que eu possa fazer em 

. dez e trabalho, tenho certeza, fará com que seu Estado caminhe Sergipe um governo tão ~m quanto o que V. Ex_• realizou no Es
para frente. Nós, olhando para os céus, para o alto, pedimos a tado do Piauí. 
Deus que dê a V. Ex• paz, tranqúilidade, saúde e trabalho em be· _ O Sr. Hugo Napoleão - Muito obrigado pelas palavras, 
nefíciO çio nosS'o querido Sergipe. Tenho certeza que V. Ex• fará. agradeço também as referências ao meu amigo Cbagas Rodrigues. 
tudo que trnga benefícios, porque ama a sua tena e ama a sua gente. Reitero os melhores votos para que aquela estrela do nosso amigo 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Lourival Augusto Franco continue a abençoar o filho nos dias que virão. 
Baptista,. emociona-me, gratifica-me 0 seu aparte. v. Ex_& se referiu O SR. ALBANO FRANCO- Muito obrigado. 
bem, conheceu-me desde menino: V. E_x•lembrou quando chegoU- _ O"Sr. lrapuan Costa Júnior - Permite-me V. Ex• um 
a São Cristóvão. A V. Ex•, que é compadre de meu pai e de minha aparte? 
mãe por várias vezes, amigo senipre de minha família, quero _dizer O SR. ALBANO FRANCO- Ouço V. &• com muito prazer. 
de pUblico que _V. &.• também foi urii dos responsá_yeis pefa minha O Sr. lrapuan Costa _Júnio[' - Senador Albano Franco, 
vitória na eleição para Governador âe Sergipe. Continuaremos quero, antes de mais nadã; -congratular-me com a pof\Ilação de 
juntos, Senador Lourival Baptista, porque, com sua sapiência, ex- Sergipe pela eleição de V. Ex_• para o governo daquele Estado, que 
pe-riência. bom senso e seu lado humanista, V. Ex• vai poderconti- tenho no.meu coração conió; Uril s"egurido Estado. Tenho um apre-
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ço muito grande pelos sergipanos e por Sergipe, onde desenvolvt e 
continuo a desenvolver alguma atividade empresarial. Tenho cer
teza de que V. Ex•. seguindo a trilha de Augusto Franco, realizará 
um grande govemo ~aquele Estado, lrabalbando a serviço de Ser
gipe, com sua experiência administtativl! e também política coibi
da aqui no Senado. Foi um privilégio corivivef com V. Ex•; tive-
mos dias muito bons na Assembléia Nacional Constituinte, quan
do defendemos pontos de vista que boje se consagram ncunundo 
inteiro comO àqueles-mais adequados para o desenvolvimento das 
pop.dações. Assim. desejo e auguro a V. Ex• dias muito felizes, 
juntamente com o povO do seu Estado, no Governo de Sergipe. 

O SR. ALBANO FRANCO -Senador lrapuan Costa Jú
nior, agradeço o aparte de V. Ex•, que muito me envaidece. Acom
panhei de perto o tra'balho de V. Ex• nesta Casa. V. Ex• relembra 
bem que, na Assembléia Nacional Constiruinte, estávamos lado a 
ladO, na mesma trincheira' em defesa da livre iniciativa, rumo no 
qual o mundo todo caminha. 

Aprendi muito com V. Ex•, homem educado, fmo, mas 
igualmente firme nas horas necessárias, com muita personalidade 
na defesa das causas e também como administrador. Sei também 
que V. Ex•. como empresário, ajuda o meu Eslado, porque partici
pa também do seu desenvolvimento, onde tem uma de suas empre
sas atuando. Assim, reconheço também a competência empresarial 
de V_ Ex•, Senador hapuan Costa Júnior. 

FicO muito agradecido pelo seu aparte e, repito, aprendi 
muito com V. Ex• aqui neste Casa, onde ficamos amigos. Muito 

-obrigado, Senador hapuan Costa Júnior. 
O Sr. Chagas Rodrigues- Pem1ite -me V. Ex' um aparte, 

nobre Senador Albano Franco. 
O SR. ALBANO FRANCO - Ouço V_ Ex•, com muita 

honra, meu amig-o, Senador Chagas Rodrigues. 
O Sr, Chagas Rodrigues- Nobre Senador Albano Franco, 

é para mim também uma honra aparteá-lo na sessão ·de hoje, em 
que V. Ex• se despede do Senado para exercer as altas funções de 
Governador ® seu Estado. Dirijó-iile a V_ ~· para congratular
me mais uma vez com esse grande homeni. A vida de V. Ex• tem 
sido uma sucessão de vitórias merecidas: vit6rias na vida sindical, 
tendo atingido a presidência de uma confederação- a CNI: vit6ria 
na vida empresarial, pela manoil:a como V. Ex• conduz as suas em
presas; vitória na vida pública. pelos altos cargos que merecida
mente conquistou. Receba, pois, as nossas congratulações. Falo 
aqui como um velho amigo e admirador. Falo aqui como colega de 
V. Ex• nesta Casa. Falo também como seu correligionário. Todos 
estamos "Satisfeitos e honrados por vê-lo assumir o GOverno do pe
queno grande Sergipe, o qual V. Ex• irá governar com eSpírito pú
blico, competência e dedicação. Receba, J>ortanto, essas nossas 
congratulações. Estou certo de que, com essa experiência admirá
vel, V. Ex• fará o que nenhum outro --sem querer-diminuir nin
guém .:.. poderia fazer por Sergipe, naS- atiJaJs--circunslânCias. Dos 
seus correligionários do PMDB e dos seus colegas, V. Exã rece
beu, na tarde de ho~. Uma das maiores cons~grações de Senado, 
de todos os partidos e de todos os Senadores. Receba, portanto. 
esta palavra de confiança, de fé. Sei que V. Ex• conseguirá novos 
êxitos e não lhe desejo êxito à frente do seu Governo. porque estou 
certo de que o homem que conseguiu tantas vitórias na vida públi
ca e privada conseguirá para o seu Sergipe, para o Nordeste e para 
o nosso País novas vítóiias-à .fí"Cnte do seu Estado. :Muito obrigado. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Chagas Ro
drigues, o aparte de V. Ex• engrandece o meu pronUnciamento. V. 
Ex• sabe que sou seu amigo, admirador antes de V. Ex• chegar a 
esta Casa como advogado, como homem público. Nesta Cua, 
a:proximamo-nos cada-vez mais, tínhamos a oportunidade de ouvir 
muitas vezes conselhos e p:>nderações de V. Ex• com o estilo fran-

co_e objetivo que lhe caracteriza, dentro do seu próprio estilo, Se
nador Olagas Rodrigues. 

Agradeço· quando V. Ex• se referiu ao meu""correligi.onário. 
V. Ex• foi ui:ndaqueles que me ajudaram, que me pondera.ram que 
me observaram quando toJ:!?-~i aquela decisão político-partidária. 
V. Ex& é um homem que sempre honrou esta Casa, Senador Cha
gas Rodrigues, é um nome__tespéftiido, admirado, principalmente 

_pela sua cónduta. V. Ex•, que é do Nordeste, como eu, do Estado 
do Piauí, como o Senador Hugo Napoleão, sabe o que-é um Estado 
que precisa de ajuda, de desenvolvimento. Somos daquela região 
tão ainda necessitada de um tratamento diferenciado. É por isso 
que sempre pensamos da mesma fonna, da mesma maneira. 

Fico_ muitO- feliz em ouvir o que ouvi de V. Ex• a meu R::s
peito. Isso me envaidece. Isso também vou transmitir a meus fi
lhos. pois. partindo de colegas como V. Ex &s, tudo isso me faz, 
cada vez mais, um homem feliz. Por isso é que digo sempre e repi
to que Deus tem sido muito bom para comigo. 

Muito obrigado. nobre Senador Cb.agas Rodrigues. 
O Sr. Cid Saboia de Carvalho - Permite·me V. Ex• um 

aparte? 
O SR. ALBANO FRANCO- Tem V. Ex' a palavra. 
O Sr. Cid Saboia de CaM'alho -Senador Albano Franco, 

a despedida" de V. Ex•, é evidente, não cauSa nenhuma tristeza pelo 
fato de significar um passo adiante na sua carreira política quando 
V. Ex•, depois da Ultima eleição, resultando vitorioso chegará ao 
cargo maior no .seu Estado. Será. portanto, -o Governador do seu 
Estado, chefia do Poder ExecUtivo ali que, tenho certeza, há de 
exercer da melhor maneíra possível. Tristeza, sim, pOrque, afm.al 
de contas, 6 Senãdo perde um cidadão que aqui teVe uma folha de 
serviços sempre inuito brilhante, continuadamente brilhante por 
mais de um mandato. Mas não se trata bem de perder; trata-se de 
ceder um companheiro para uma missão no Poder Executivo como 
está acontecendo a tantos companheiros nossos. É sempre assim: 
ora o Senado recebe aquele que vem do Governo do seu Estado, 
ora _o Senado manda ao Estado aquele que bá de governar a sua 
terra natal. Aqui chegam as pessoas experientes e daqui partem 
pessoas experientes para novas e importanteS" missões. O que que
ro de~jaré-que, no Governo do seu Estado, V. Ex• se saia tão bem 
como se tem conduzido e daqui· se saiu e se sài tão bem na condi
ção de Senador da República. A repetição do êxito será vital para a 
sua personalidade, para a sua vida, mas muito mais primordial 
para os seus coestaduanos e para seus admiradores no Senado Fe
deral. E que repita também o êxito tão alcançado, tão redobrada
mente alca.riçado na iniciativa privada, onde V. Ex• pontifica como 
unidOs líderes empresariaiS, exatamente pela maturidade, pela ma
neira de conduzir as questões sempre com a visão dúplice: o neg6-
cio é importante, mas mais impórtantc é o todo, qtie "é a pátria, que 
é o Brasil, a visão nacional, a vil:iculação de todas as questões aos 
destinos pátrios. Isso tem sido a luta de V. Ex• na vida pública e 
privada. Desej~os, portanto, que isso seja uma razão para funda
mentá:r o êxito que, com toda certeza. ó companheiro terá na dire
ção maior do· seu Estado. Mas não quero deixar de registrar no 
meu aparte aqüilo que me é fundamental: dizer sentimentalmente 
o que penso. V. Ex• foi um bom companheiro, foi o -amigo, foi 
aquela pessoa do diálogo, a pessoa que conviveu conosco da ma
neira mais e· gante e mais-Cortês; Foi acima de tudo a pessoa que 
se encaixou :!ntro do espírito fraterno do Senado Federal. Isso é 
fundamenh sso é básico, isso ilustra senão o curricu lo, porque 
isso não te registro em cuniculo, ilustrr sua alma que esteve 
sempre alx para o companheirismo e pat t o sentimento de soli
dariedade q, aqui, graças a Deus. viceja. Queiram os bqns fados 
que os que v~'-'lll para os nossos lugares. o <;CU. ó ntL'll,lugarcs d..'l.
queles que se elegeram para o Governo. dos. que se- elegeram para 
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h r.imam do:; Dcputad0s. dos que não se elegeram. lJUciran. I)S te;s da vida JX-lliti~.:<t b!<t:,liem.t. i-dem do rnais.teri.los.que reconhecer 
1::·~ ~·~:!e~ lJUe estãn para chegar a esta Casa aqui ;,:hc- a toda hora um hoJw.:H!_ ap.úxonado pela educação. _ 

f.J.terni,!.aJe de V. Ex'. E:.t .... ~., •1.1 Situo-me ,...,f!t.' ·"l'grandecido pelo aparte de V. Ex•. pelas 
.• U··~.r':';.zs cor~ ... e.radoras que Jisset<i!u ..;.~.~ 11U\. p{)nd_eraçõcs uc '...1.:>.~_ acer~·Jo n~~ dcsempeo.ho, do meu Lraba-

:·:.~. -·~' ~·. f::x.· ~para e ... se regisuu que ficará no Senado l·cdcral. lho. pelas palavras generosas e incentivadoras de V. Ex•, principa17 _ 

Pru<tbéns pl"la vitória, mas mUHo mais parabéns pela trajetóna na mente partindo de u:n homem independente, que sempre teve 
vida a.té o presente momento. Deus fará O reSto em favor de V.l:.X.'. oportunidade de acompanhar as·entidades empresariais no Brasil, 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senã.dor Cid Sahoia que conhe~c o Bu:~.~i! coonl poucos, que sempre viveu o problema 
11..: Cirvalbo, V. Ex• tem sido nesta casa um Colega bOm e genero- naci<.ma!. 
'-() para comigo em todos os momentos, em todos os instantes. Fico muito fc!i1 e agrade<.~ido também pela referência à mi-

·"-~~:;;(: V. Ex• como professor. como advogado, como nha mulher, minba L'(>mpanheíra, pelo uabalho dela, Senador João 
· ·: · :. \ . i .~" u;.J,ji, ua área do Direito, muito colabOrOu. As- Cã.lmon. 

... -.-:!ti .. ·~ \:t:•n;'.:::. da <.:oJ:ll:>!.àO de Constituição. Justi~·a c Senti rutHt.<L <J.lcgria c honra nesses anos todos na convivên-
... :.az,!Ol. Sempre .assisti no pfcnário à participação de--v. Exu. eia com V. E.Y'. CunJ sua l.r.lnqüilidade, com sua serenidade, V. 

:.i;J·;, mais Jo que tudo isso. V. b.a é um cidadão humano, amigo, Ex a sempre granjeou o respeito desla Casa. As palavras de V. &•, 
: ·:· realmente, fazem rom que o meu diS(.'Urso fique valorizado na ta.r-

•i L.\·'. Jescj.JJ,..;o-nle sucesso ~om p..1~ ~- .... ,,-:,,· --dl! 1.k h·~jc. 
:···'' 1 :Ju· St'1lsihilir.a ,. envaidece-me. pttlt~i 1 •• t.l I>· Muilt•<ltll·.-;·z·'''· ~~~11.m. SenadtlfJ{>àoCalmon. 

h.'rl:.:ni ·,mm \ . ..ix•. que sabe ser twk1 ·'" >~l=~ O Sr. Pt-dt·' -ouun- Pcmlite~mc V. Ex a um aparte? 
,.':"'":';·~~~-ana~. L~s(\ apn"•c.Ji também com V. b.",_quL~ tem O SR. ~L))A.f\10 FRANCO- Com muita alegria e muita 

·:~--·.·m:J.tdad·: LJII<U~d() é nc(--essário divergir, muitas ve:l.e.s tomando honra, Sccadt>l1'l:c.Jn~ ~1mon. 
•• d·:i'~..:t de t•ausus .11111páticas. -- - O Sr. Pedro Simon- Disse bem o Colega que me antece-

\'. 1~.\ • t' um homem púb}j._.._, que merece meu respeito. meu de~ que hoje e um u1a Jc: i'esta e um dia de tristeza. É festa porque 
,•)·•~,,·,, f. minba ami:r.Jd(~. O apa11l1 de V. Ex' veio, efetivãmentc, V. Exa sai pôlrJ rumprir uma missão muito importante, que é go-

·1· ::i-·.:.1~· c C'J:gmmh·er meu pronunciamento. Muito obrigado, Se- vernarscu Estado, c é tristeza pelos que ficam a:qui e passam a não 
-;,; .O:..:,;h-:~i;r de Carvall1o. privar da presença. do trabalho, da a~·ão. da dignidaâe de V. Ex'. 

~·- • .. ,;<~:1v C~hnon- Pcnnite-me V. Ex• um aparte? Fiquei muito cmo~lonadt) com o aparte do Senador Frnncisco Rôl-
-i:J SR. ALBANO FRANCO- Ouço V. Exa c.om pra7.er. lemberg, que demonstrou uma maneira grandiosa, eloqüente de se 
O Sr. João Calmoo - Nobre Senador Albano Franco, antes fazer política; nós, do Rio Grande do Sul, somos também um pau-

de falar da fascinante ~rsonalidade do futnro Governador de Ser- co assim. Ao se despedir desta Casa, V. Ex• é realmente merece
gipe, desejo evocar a memória de seu iluslre pai, Augusto Fra."!C0. dor de um aparte dessa ILatureza, V .Ex• que_ tem a responsabilidade 
com quem tive a honra de con~iver no nosso Congresso Nacional. não apenas de Senador. mas até aqui de Presidente da Confedera
V. fu.• se destacou de maneira tão admirável à frente da Confede- ção Nacional da bdústria, com a responsabilidade de orientar e 

!< ~ rion~l da Indústria, que- se credenciou à admiração de coordenar o sentimento _empresarial neste momento tão importante 
.... ~ '( 1.:tÍt' brHileira. Num certo momento, havia a errada da vida na·cional. Quero fazer justiça a V. Exa, porque me lembro 

,.,·\ .. · ~.k ,:''1' o.·s::.as entidades nacionais: do comércio, da indús~ da pressão que V. Ex• e n6s todos sofremos, mas principalmente 
,;, .. ;;;;_,w n~pn·scntavam um reduto de Consêrvadores, de_ V. __ :Bx•. quando votamos aqui o imposto sobre cheque. Lembro-me 

,.; •. _, : .. , _ .... n.;tllt 1, a análise da história recente do Brasil de qrie, sentados aqui na galeria de honra, empresários de São PaU--
' .. ~ .:.. .. _-,·:J,r.: ·..1~c.~ segm~ntos da economia nacional sem- lo olhavam. criticava~ protes~vam e praticamente só faltaram 

,,.,., .. ; • '-il.J<' JLé hojt.: .. .!.o respeitadas e cujas memórias agredir V. Ex•. Mas V. &• teve uill comportamento sereno, tran
.. ,, ... , ... JJ'-"'' Nd área da indústria, V. Ex• deu um ímpeto qüilo de quem realmente é empresário, defende os interesses dos 

, .. \ dinamizando, de maneira f'Xtraordioária, as en(idaaes da empresários, ma.s coloca os interesses dos País em primeiro lugar. 
(1· .. "! ligadas à educação. O SESI e o SENAI são a melhor demons- Por isso tenho a convicção absoluta de que V. Ex• haverá de ser 
c::~,;_.i.Ll de que ser industrial, comerciante ou agriCUltor no Brasil um-grande Governador para o seU Estado, numa hora de tra.nsfor
n5o signifiça. necessariamente~ que a pessoa seja reacionãTia. in· mações profund.t\ j> .. iri.i. t1ld.1 a Naç.ão, com a posse do Senador Fer-
;en.sí-..:cJ t~ tenha um ~i>píriLO público altamente duvidoso. Pot :st:J nand~) llenrilJUl' na Pn:.-;idt!ncia da República t~ Jc Uovemadores 
t:n•-.:mo, :1obre Senador Albano Franco, quando vejo esta consagra- do nível de V Ex~. Nà~l lenho dúvidas de que V. Ex• tem compe-
:)v irr>cjáwl l pçr~onalidade de V. Ex_• quando se despede doS~- th11:ia. dignidade . .: .. l.O·:iler, garra, disposição e conhecimentos mui-

, ·· d :<Jo poJeria deixar de me assocíar _a cssa1:o ittliucili.t.· 1~1 grunJcs pam :-qm·: . .:nt,;r z;do apen-as o seu Estado, mas também 
... :,· · .~· :.:.::~.. .;mdo que sou pela educação, à courn huí\.âo todo o nosso P:ns. l),:><.J· lhe o meu abraço muito fraterno, pelo cari-

.. , ·r.::·\JJJJ<,lw •. 1u_c_ V. Ex•tem dado a t~:.-;:.l! s,,t,>t o:' ún •.• 1 nho e pela admirJ...,·.àu l.jUt.: LL'n.ho por V . .Ex•. Estou confiante e ab-
·- .. ·...::::~JJ., :-. I.Uiv encerraria este mêu rápido apam: .• ;...~, _jJu.:.:.WJ solutamente ce1to do grande desempenho que V. Ex• terá no Go-

uma homenagem à D. Leonor franco, esposa de V. Ex•, que. à vemo do seu Estado. 
frente: da Legião Brasileira de Assistência, deu uma demonstraçãõ O SR. ALBANO FRANCO - Senador Pedro Simon. sin-
conCTCia., insofiSmável do seu espírito de patriotismo e de devota- to-me engrãndecido e orgulhoso com o aPãrte de V. Ex•. Conheço 
mente à causa do povo brasileiro. Fica aqui, nobre Senador Alba- V. Ex a e, inclusive, acompanhei, por força da minha condição de 
no Franco, uma lembrança de V. Ex•. E eu diria também: fica aqui Presidimte da Confederação Nacional da Indústria, o trabalho dig-
, ... ~ :··,,.~iraçãopaiaquetodososqueatuamnessasáreasdasclas- no e operoso de V. Ex• como Governador. V. Ex• sabe que os 
··~ ; 111 ~:;;:~,,:,,-.. '>ig:J.I!ll) ~eu exemplo. Muito obrigado. meus colegas na Indústria gaúcha são representativos e participantes. 

~; ;:)R. Al.ilA:'\!() FRANCO - Senadt'll' Jo:l,· Cãlmõii, Posso dar um tesleniucbo a respeito de V. Ex_•. Fui seu lide-
:,. ::~ tc-r <.1 O(r,)rLutLidadc ck ouvir palavras Jr.: Jtll homem rado. Conheço I) seu espirito irrequieto, o seu estilO próprio. V. 

· ,.: .... , ''· q11t: .,ulrJ•lC tçve eoragt>Jll, · •.· ... c l Pais Ex• foi pan1: mir-1 - l', tJf,._, cetteza de que o é para esta Casa- um 
;·· : '· ·· ·. <•'>~lo:-. '·. •!IOf~ll'Otos, cm ! ,:!. ., tn'-la!l· Líder de: ~aus.t . n .,,;. ·w~ Sempre (cvou em consideração o País, o 
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tualmente tomava, por colocações que eu eventualmente faziã. De 
modo que, ao fazer esse registro, quero repetir qUe o faço em meu 
nome pessoal, mas também o faço em nome do Senador Marco 
Maciel, futuro Vice-pt_esidente da República, que, inclusive, on
tem, daqui se despediu, como está fazendo agora V. Ex•. Eram es
sas as palavras_ que eu queria me permitir solicitar & V. Ex• que fi
zesse inserir no seu discurso de despedída, acrescentando apenas 
que V. Ex• deixa aqui, como eu já disse, uma grande lacuna e uma 
grande saudade. Vamo:; aguardá-lo aqui no dia 1° de fevereiro de 
1999, já Senador novamente, representando o Estado de V. Ex•. 

O SR. ALBANO FRANCO - Nobre Senador Odacir Soa
res, o aparte de V. Ex• vem valorizar o meu discurso. V. Ex• sem
pre foi um Senador inteligente, trabalhador e combativo. V. Ex• 
afumou betQ: chegamos juntos aqui em 1982, e, por uma coinci
dência feliz, eu, V. Ex• e o nosso Vire-Presidente eleito voltamos 
para esta Casa_. V. Ex_•_sempre mostrou capacidade de _trabalho, ha
bilidade e competência na defesa das suas causas, sempre lutando 
em defesa do seu Estado, o Estado de Rondônia. Muitas vezes V. 
Ex• esteve comigo para reivindicar, para pedir, para solicitar, in
clusive através--da indústria brasileira, auxílio, ajuda para o seu Es
tado. Sou testemunha disso. V. Ex• sempre foi um p:>lítico preo
cupado com os interesses do seu Estado. Por isso, fico realmente 
muito feliz com o aparte de V. Ex•. Sempre mantivemos ulna con
vivência agi:-adável, respeitosa e fraterna. Por -ísSo, agradeço o 
aparte e faço questãb de dizer que fiquei feliz em estar com V. Ex• 
aqui nesses 12 anos, Senador Odacir Soaies. Muito obrigado. 

Sr. PreSidente, sn e Srs. Seriadores, serei compreensível, 
serei tolerante. Esta Casa me deu grandes exemplos nesse campo. 
Basta lembrar a nossa conduta ao aprovarmos planos econômicos 
arrojados e penosos. Tudo feito pela Pátria. Pelo bem-querer do 
nosso povo, pois cada um de nós sempre quis ser lembrado pelos 
seus fllhos e netos como alguém que sacrificoU interesses indivi
duais em faVor dos interesses nacionais. E assim conti.J:iua serido a -
nossa conduta, a conduta dos Senadores brasileiros. 

Construí aqui grãndes amizades e, como já disse, mesmo a 
distância, faço questão de conservá» las, pois são meU niaiór patri
mônio. É com ajuda delas que desejo governar o meu Estado. É 
com elas que haverei de me encontrar, periodicamente, para conti
nuannos construindo este grande País. Alguns entram, como eu, 
no papel de governador. OuL'I"Qs·sairam desta Casa, como é o caso 
hoje do nosso Presidente Itamar Franco, que foi OOinpre meU ~:.mi
go. e que. por sua conduta de homem sério, de homem sllnples 
mas competente, deixa o·Govemo com o respeitO -e o aJX>io de 
toda a população brasileira. Fígufa mãrcãllte e inteligente;-Feman
do Henrique Cardoso assume a Presidência _da República. Da mes
ma maneh·a, despediu-se desta Casa, para ocupar a"Více-PreSidên
cía da República o nobre Senador Marco Maciel, com quem fiz· 
política uníVersitáriã -rio" ROCife, PãriíciJ:>ei do mesmo partido e, 
desde 1983, lutamos pelas mesmas causas no País e, em especial, 
no Nordeste. 

Mudaram-se os papéis, mas estarei interagindo com os mes
mos personagÇns. Isto é um grande conforto, pois sei CJue tereí õ 
respaldo de gente expmiente, gente dedicada e gente que está dan
do uma parte de sua vida em beneficio do Brasil. Este ta.Inbém é o 
meu propósito. Também estou nos melhores anos de minha vida. 
Tinha todas as condiç-ões para ,gozá-la de modo tranqüilo e confor
tável. Mas o dever falou mais alto. Ao me candidatar, senti dei:iiro 
de mim como se fosSe- um chamamento de Deus a me pedir para 
continuar a exercer o meu dever de cristão atento e ajudar os que 
precisam. Vou substituir no GoVerno o meu con:ipanheiro, o meu 
amigo e aliado, Governador João Alves, que teve capacidade, 
competência a:o dirigir os destinos de Sergipe. 

Que esse mesmo Deus permaneça protegendo a todos os 

que ficam nesta Casa e aos que chegam com a vitória- de última 
eleiçio. QUe o Senado Federal continue sendo o que se. foi: 
uma casa serena. de respeito e de estudo sério das matérias naCiO
nais. Uma frente permanente em defesa $democracia. Uma bar
reira de resistência a todo tipo de arbitmriedade e injustiça social. 

Aos nobres Senadores, aos respeitáveis CongressistaS, aos 
diligentes funcíonários desta Casa, desde os que ocupam os mais 
elevados cargos até os mais simples - em especial, aos servidores 
do meu gabinete, da Mesa, da secretaria- o meu muito obrigado e 
a minha despedida comovida. (Palmas) 

Durank o discurso do Sr. Albano Franco, o Sr. 
Chagas Rodrigues, JO Vice-Presidenk, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Humberto Luce
na, Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luc.ena) - Em meu 
nome pessoal e no dos demais componentes da Mesa Diretora, aS
socio-me às homenagens que o Senado Federal acaba de prestar ao 
Senador Albano Franco, no momento em i:)ue se despede formal
mente desta Casa do Congresso Nacional a que prestou relevantes 
serviços, formulando votos de pleno êxito nas altas funções de Go
verna-d()["' de Sergipe para as quais foi eleito pela deCisão sóbenfuà 

. do povo de seu Estado. 

O Humberto Lucena, Presidente, deixa a cadeira 
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodri
gues, JOVice-Presideme. 

O SR. PRESIDENTE (ClJagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador LaVoisier Maia. · 

O SR. LA VOfSIER MAIA (PDT-RN. Pronuncia o se
guinte discurso. sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente, s:n e 
Srs. Sepad.QreS, antes de começar o meu disrurso, quero agradecer 
o gesto democrátíco e Compreensivo· do eminente Senador Gari
baldi Alves Filho, que me cedeu a vez, potqUe tenho que viajar 
logo em seguida. Obrigado. eminente Senador. Eu o admiro e o 
Rio Grande do Norte também. Desejo que V. &• faça uin bom go
vemo para o povo do Rio Grande do Norte. 

Em segundo lugar, gostaria de congratular-me com o Sena
dor Albano Franco, que ocupou durante tanto leiDJX' esta tribuna, 
vís-to_ que a solidariedade a S. EX• foi unânimC: no Senado Federal 
Quero associar-me às homenagens prestadas a Albano Franco, 
esse brasileiro ilustre, Senador que honrou o seu Estado, Presiden
te Cia Confederação Nacional na Indústria. Ele segue o exemplo do 
scq pai, Augusto Franco, que foi Govemadç>r do Sergipe, na época 
em que eu governava o Rio Grande do Norte. Ele governou muito 
bem e passou ·o exemplo para o fl..lho, que, na verdade, mereceu e 
vai merecer ainda o reconhecimento dõ povo sergipano. Parabéns, 
Senador Albano Franco, e muitas felicidades no seu governo no 
Estado de Sergipe. 

Sr. Presidente, diz o livro _do Eclesiastes: 
Todas as coisas têm seu tempo, e tudo que ex!ste de~o 

dos céus têm a sua hora. Há tempo para nascer e tempo para mor
rer. Há tempo para plantar e tempo para colher. Há tempo para fa
lar e tempo para silenciar. 

Ao que acrescento: há tempo para se chegar e tempo pan se 
despedir. 

Quando a gente se despede, aguça o olhar, amplia o painef 
da lembrança, para reconstruir os dias passados e fiXar, de maneira 
indelével, a passagem do ambiente que nos cerca. 

Decorridos oitos anos da minha chegada a esta Casa, eis 
que se aproxima o fmal do mandato que o povo norte-rio-granden
se me conferiu na meniorãvel eleição de_l986. 

Entretanto, para chegar ao Parlamento Nacional, percorri 
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um longo e áspero caminho. Nasci no pé da Sena do Croa.tá. no cada do seu Estado. suprapartidári. t-='r.l fazer justiça ao Rio 
Município de AliWno Afonso, zona oeste do Rio Grande do. Norte. Grande do Nmte. Tecnicamente, se uma re1!naria for para o Nor
Na tenra infância. perdi minha mãe, que faleceu de parto, e, aos 26 deste brasileiro, essa deverá ser localizada na zona oeste-do Rio 
anos de idade, perdi o meu pai.. Graças à benevolência de um tio, Gr.mde do Norte, o maior produtor de petróleo ein terra do Brasil 
de quem trago o nome, consegui ser um n9.v9 Hipócrates, fonnan- e o segundo maior produtor de petrv: ... v çm 1.\..>Üv v mJb~O Faís, na 
do-me em Medicina na vellia e tradicinrial Escola Médica da Ba- plataforma continental e em- terra. Fica a minha lemhrançã" nesta 
hia, na Faculdade de Salvador. hora.. 

Uma vez fonnado, retomei ao sertãO-pocigUar~-a flDl de dar Defendi a construção de o:rras de infra-estrurura hídrica 
assistência àquelas populações pobres e abandonadas. Coll\'ivendo para amenizar o s:ofriineiito ii~ ;:.opllação rural nordestina n0s anos 
com aquele povo simples, aprendi ricas lições de tenacidade, de da seca. Vários outros assuntos d: relêváncia pa'iã o Brasil e o 
amor ao torrão natal, da solidariedade nas horas difíceis e, sOOreru- Nordeste foram alvo das minhas pre ()(.,'Upações parlamenlares 
do, de otimismo diante da vida, apesar das adversidades. Anos de- ·Oito anos aqui passados valeram. para mim. Sr. Presidente, 
pois. fui exercer a-minha profiSSão na capital do Estado, tornando- Srs. Senadores, como uma nova fat'Uidade. Ctmvivi aqui co:n im
me Professor da Fac:uldade $ie Medicina na Universidade Federal portantes homens públicos do Brastl, corn 4uem aprendi mt ito ao 
do Rio Grande do Norte e atendendo uma clientela em consultório longo desses anos e com os quais f z grandes. amizades. l..amenla
particular. Foram muitos anos de trabalho diutumo, formando uma velmente, pela premência do temr:D. deixarei de declinar vários 
nova geração de médicos e restaurando a saúde de milliares de nomes. Todavi'ã," não· poderia deixa1· de fazer refe;ência a lrês ho
pessoas. mens públicos: a~ Seriador Marco Maciel. h.'11llt'm pLihlico de Per-

Ao longo dos anos da vida plofissional, não me distanciei nambuco e do Brasil, hoje, Vice-Pres1dentc da República. cuja. tra
da vida política do meu Estado. Ao contrário, acompanhei-a de jet6ria política no Parlamento Nacional, tanto na Câmara dos De
perto, participando das alegrias e das tristezas do grupo político a putados quanto no Senado Federal, tem sido brilhante" e prOtfcua. 
que estP.va ligado. sempre pronto a resolver os mais graves problemas do Brasil e do 

·No início da década de 70, eis que um dos integrantes do Nordeste. Ontem, S. Ex"' provOu isSo daquela tribuna, fazendo um 
meu Partido foi CsOOlbido para governar o Rio Grande do Norte, discurso-cónferência. Durante quatro horas, S. Ex"' foi homenagea· 
Dr. Tarcísio de Vasconcelos Maia. Conccioiliãntemente, levado do pelos Srs. Senadoies. Ao Senador Garibaldi Alves Filho. eleito 
pela força das circunstâncias, fui nomeado Secretário de Saúde, in- Govemador do Rio Grande do Norte. vocacionado para a Vida par
gressando assim na vida pública do meu Estado. No exercício des- lamentar. Em pouco tempo. S. Ex"' prestou grandes c relevantes 
te cargo, tive o prazer de realizar um programa de saúde integrado __ serviços ao Senado e ao Congresso Nacional e antes o fizera como 
e hierarquizado, que resultou em elevados beneficias para toda a DeptJtado Estadual durante quatro Jegislaruras. Agora. foi eleito 
poplllação da Capital e do interior do Rio Grande do Norte. - Governador do Rio Grande do_ Norte: numa vitória bonita; o P.."WO 

Em reconhecimento pelo traballio que realizei, fui escolhido o preferiu. 
para governar aquele Estado oo período de 1979 a março de 1983. Quero dizer ao meu amigo Gé!ribaldi Alves Filho que suas 
Foi ul:na fase da minha vida na qual me dediquei de COipO e alma à responsabilidades são muito grandes. Desejo que faça o máximo 
gestão da coisa pública. O resultado foi bastante positivo: conse- pelo povo do _nosso Estado, principalmente, pelas pessoas que 
gui colocar um médico residindo em cada município. Naquela confiaram em S. Ex"' no dia 3 de ouOJbro. 
época. somente o Rio Grnnde do Sul reali:zara programa semefuante. Ao assumir o govemo,-e.spero que se lembre principalrriente 

Construí 30 mil casas populares, organizadas em conjuntos das pessoas mais carentes de Natal e de todo o Rio GT?nde do 
habitacionais com ãgua; energia elétrica, calçamento e prestações _Norte. Torço para que S. Ex"' não decepcione ninguém naquele Rs-
adequadas às condições salariais Qo povo. tado. São os votos ardentes de Lavoisier Maia, que. saindo deste 

Amei com sucesso no &etor da medicina preventiva, propor- Parlamento, continuará. na vida: pública· para que, na hora em que 
cionando água tratada e encanada a 50% da população norte-Do- falar mais alto o interesse do Rio Grande do Norte, possa estar 
grandense, na época, mai$ de um milhão de habitantes. Tratei bem sempre ao lado deste caro amigo, Senador Garibaldi Alves Filho. 
todas as Ca,Qladas do funcionalismo; elegi o meu sucessor e entre- Governador eleito pela vontade livré do povo norte-rio-grandense. 
guei o Estado sem nenhuma pendência fínanceira. Finalmente, refrro-me ao Presidente eleito Fernando Henri-

. Saí do Governo, pobre do mesmo jeito que entrei, de mãos que Caroo.;o, que deixou, nesta Casa, a marca da sua inteligência e 
limpas e cabeça erguida, podendo dize_r como Briand, o grande o desejo sempre ardente de resolver os grandes problemas nacio
parlamentar francês, e José Augusto Bezerra de Medeiros, honrado nais. Agora, na Presidência da República, contará certamente com 
político norte-rio-gr-ai:idense: ''Vede as minhas mãos: nenhu_ma o indispensável apoio dos Congressistas para proceder à tão neces-
mancha de sangue, nenhuma tacha de azinhavre''. sãria e tão postergada reforma do Estado Brasileiro. 

Passei quatro anos sem mandato e sem exercer nenhum car- A Sua Excelência auguro pleno êxito no cumprimento da 
go público. Finalmentp, em 1986. disputei uma cadeira no Senado. sua missão. 
Em reconhecimento ao meu trabalho, o povo me conferiu um O Sr. Hugo Napoleão- Penníte-rne V. Ex•um aparte? 
mandato de Senador, que ora se encena. · O SR. LAVOISIER !\-tAlA- Senador Hugo Napoleão. es-

Ao longo do meu mandato, lutei para reduzir as desigualda- tamos lutando contra o tempo, pois, temos que viajar logo mais. 
des inter-regionais, melhorar as condições de vida da população mas muito me honra receber o seu apat1e. 
nordestina, partiCularmente das crianças. principais vítimaS do Ouço V. Ex"' com pra7.er. 
nosso capitalismo selvagem. Contra a omissão de alguns e a má-fé O Sr. Hugo Napoleão - Serei extremamente hrcve. Quero 
de outros, sustentei a luta em favor da construção de uma refmaria cumpriinentar V. Ex,• pela lhaneza, pelo cavalheirismo, pela ele-
de petróleo no Rio Grande do Norte, por ser o segundo maior pro- gância com que sempre se houve na vida pública. inclusive neste 
dutornacional de petróleo. . Senado Federal, no qual tenho a honra de ser colega de V. Ex• e 

E, agora, aproveito a oportunidade parn dizer que essa mi- ver, como acabo de assistir, dois concorrentes que contenderam 
-nba luta continua sem mandato, passando·a ao comando do Go- tratando-se com a elevação de espírito que o Rio Grande do Norte 
veroador eleito Gariba1di Alves Filho. juntamente com toda a Ban- merece. Muita sorte a V. Ex•. Tenho certeza de que no futuro V. 
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Ex• continuará a trilhar os bons caminhos, para oferecer ao Rio 
Grande do Norte e ao Brasil o melhor, conforme jã tem oferecido. 

O SR. LAVOISIER MAIA - Muito obrigado. eminente 
Senador Hugo Napoleão. V. Ex• na verdade dá muitos subsídios 
importantes ao meu pequeno pronunciamento. V. Ex• me conhece 
ao longo do convívio nesta C8sa. Só tenho palavras de agradeci
mento a este homem público que eu chamava "embaixador do 
Brasil". mas ele dizia que prefi!ria sef-Seriador. Foi nesse diálogo 
franco e ameno que vivemos aqui ao longo de tantos anos. emi
nente Senador Hugo Napoleão. Muito obrigado a V. Ex•. 

Srs. Senadores. cheguei ao término do mandato de SeDador 
que o povo norte-rio-grandense me confiou nas eleições de 1986. 

Parodiando o apóstolo São Paulo, posso dizer: combati o 
bom combate, guardei a fé nas instituições democráticas, no fub.lro 
promissor do me1J País e do meu Estado. 

Despeço-me do Senado Federal, oão da vida pública, pois 
tenho ainda bastame energia- j)ara continuar servindo ao meu Esta
do e ao Brasil. 

Vou navegar em outros mares, na certeza de que os homens 
passam e as instituições ficam. 

Enquanto as mon1anhas projetarem suas sombras sobre os 
vales, serei grato ao povo do Rio Grande de Norte, que me propor
cionou dias tão felizes na Capital Federal. 

Aos colegas que partem comigo. desejo boa sorte nos novos 
caminhos que vão trilliar. Aos colegas que ficam. forri:J.ulo sinceros 
votos de um excelente trabalho em prol da grandeza do Brasil. 

Quero agradecer a tcxlos que fazem esta Casa. desde o mais 
humilde seiVidor ao mais graduado homem que seiVe ao Senado 
Federal, aos funcionários da Mesa -Diretóra. da Secretaria. das Co
missões. a todos, enfiiD, oS agradecimentos sinceros de Lavoisier 
Maia. 

E digo: o Parlamento é o termômetro das democracias. Sem 
ele, a vontade do povo não se faz ouvir por causa da prepotência
dtlS ditadores: Somente a democracia faz a felicidade dos povos. 

Viva a instituiçao-parlamentarl 
Muito obrigado. caros colegas Senadores da República. 

(Palmas) -
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pala

vra o nobre Senador Garibaldi Alves Filho. 
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB-RN. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sr"s e Srs. Senadores~ Cheguei a est.à Casi cóDiciiiindO al
guma das etapas que formam uma clássica carreira política. Se
gundo esse rito, para esta Câmara Alta, encaminham-se normal
mente homens públicos com um longo percurso na vida política 
regional e nacional, que aqui chegam para distribuir experiência, 
equilíbrio e sabedoria. 

Apesar de me dedicar desde a juventude â vida política, 
tive, contucJc,, o desafio de coffieçarno Senado a niinha atua.ÇãO no 
plano nacional: çomo também o destino· reservou-me o privilégio 
Je ter esta po~ a me dar acesso ao debate dos grandes temas brn.
silt~ims. 

floj<' crmfesso com humildade" que, nesta Casa, ganhei mais 
cxpcri~~!H.:i.:t Jo que c.Jisuibuí; aprendi mais do que ei:tsinei; e firmei, 
mais J,, ~1ue nunc.:a. o meu c.ompromisso "de fé e de eij>erança na 
democraçi.1. 

Se ti'> esse que resumir tudo o que aqui vivi, eu diria que 
tive o privilégio de amadurecer na casa dos amadurecidos e de 
aprender na casa dos mais sábios. 

Aqui. de fato, aprendi bastante. Aprendi, por exemplo, que, 
se a função desta Casa é conseiVadora, conservadores não são os 
seus membros. Aprendi que, se maturidade significa equilíbrio, ja
mais significa medo: se experiência significa saber,jamais signin-

ca prepo(ência. E Se equih'brió significa paciência, jainais -significa 
cautela excessiva. 

Aprendi mais-ainda. SrS. s-enadores. Aprendi que, se é de
ver de cada um de nós a defesa dos interesses dos nossos Estados, 
essa missão só pode cumprir-se em sua inteireza se buscarmoS, ao 
mesmo tempo, a defesa intransigente dos interesses do País. Inte
resses estes que começam pelo-bem-estar de cada um dos brasilei
ros, esteja ele onde estiver, e pela luta pela unidade e integração 
naciOnais. 

Sr. Presidente, honrados companheiros, dizia que cheguei a 
esta Casa por um caminho pouco usual. Já com uma ponta de sau
dade, deixo-a agora, igualmente por força de um curioso destino. 
o mesmo povo que me aezi este' mandato achou por bem interrom
pê-lo. O mesmo povo que me trouxe a esta Casa chamou-me de 
volta ao meu Estado. E desta vez para assumir o mais alto posto da 
política estadual. 

Eleito em tt:ês de outubro, assumo, pela vontade do povo do 
Rio Grande do Norte, no próximo dia 1° de janeiro, o cargo de go
vernador. Já agradeci ao povo do meu Estado por esse gesto de 
Confiança. E esta é a hora de agradecer a esta Casa, mesmo porque 
sei que m.i.nha passagem por aqui credenciou-me ainda mais peran
te meus conterrâneos para exercer o novo cargo. 

Sou um senador que se toma governador, quando é mais 
cómum um governador lornar-se senador. São percursos opostos, 
mas não contraditórios. A depender do seu percurso, um político 
traz a experiência adquirida na labuta do governo para melhor de
fender, na tribuna, o seu Estado. O outro leva o aprendizado desta 
Casa e o calor da tribuna para melhor enfrentar a labuta e saber 
clamar. â.i.nda mais forte, pelos Interesses do seu povo. 

Sr. -Presidente, nobres colegas, como Governador de um Es
tado do Nordeste, serei também um tribuno em defesa dos iriteres
ses regionais. Se mínha voZ desaparece deste recinto, ela não vai 
sumir dos seus ouvidos. Serei cobrador e crítico intransigente ein 
favOr de melhorias para o nosso poVo~ mesmo porque sei que de- . 
fender hoje o Nordeste é defender, antes de tudo,_o Brasil~ mesmo 
porque sei que, se o Nordeste tiver o apoio que merece e necessita, 
podCrá retribuir. em dobro e a curtíssimo pra?D. todos estes benefí. 
cios para o País. 

Se V. Ex-s me permitem. tomo como exemplo o meu Esta
do, o Rio Grande do NOrte. Suâ põlencialidade turistica, agrícola e 
mineral é enorme, mas, paradoxalmente. continuamos num pata
mar de desenvolvimento muito aquém de nossas possibilidades. 
Faltam-nos políticas de desenvolvimento aproprjadas, infra-estru
tuta e instrumentos de ação social adequados. É necessário, por
tanto, rever as políticas para o Nordeste. E, ao fazermos isso, esta
remos lançando um novo olhar sobre um Brasil que, até hoje, é um 
grande produtor de miséria, quando poderia ser- e será- um insu
perável produtor de riqueza. 

Qualquer mudança por um Brasil melhor deve começar 
pelo Nordeste. De outra forma, o País continuará andando na con· 
tramão .. e atropelando milh_ões de filhos. E esta Casa, a quem cabe 
o papel de defender e também fiscalizar algumas ações dos Esta
dos, tem um importante papel de liderança neste processo. 

Sr. Presidente. meus nobres colegas. falou aqui antes de 
mim o Senador Albano Franco, meu ifustre companheiro desta 
Casa, que vai governar o Estado de Sergipe. 'Mas sairão também 
desta Casa o Senador Mário Covas, que passa a comandar os des
tinos de São Paulo~ o nosso colega Antonio Mariz, que vai assumir 
o governo da Paraíba; Divaldo Suruagy, que governará Alagoas; 
Almir Gabriel. que estará à frente dos destinos do Pará; Wilson 
Martí.nS, que estará no comando de Mato Grosso do Sul. E eu me 
preparo, humildemente. como V. Ex"'s sabem. para o desafto de 
governar o Rio Grande do NcÍrte. 



Mas esta Casa, meus senhores, teve, a.fites de tudo, para 
exaltação nossa, para gáudio noSso, a honra inexcedível de produ
zir o novo Presidente da República, nosso querido e respeitado 
companheiro Senador Fernando Hemique Cardoso, além do seu 
honrado Vice, Senador Marco Maciel. Isso, sem dúvida nenhuma, 
tem um enorme significado para o Senado. Mas, antes de tudo, 
tem um grande significado para o País. 

Isso significa, entre outras cOisas, qUe houve, nesta Casa. 
um compromisso preVíamente traçadO e cumprido com o povo. E 
que este compromisso agora se desdobra em novas funções e no
vas-responsabilidades. Isso significa que -os debates que protagoni
zamos nesta Casa sobre moralidade pública, justiÇa sociare ·mod
ernização do Estado não podem cair no vazio ou se imobilizar no 
campo abstrato ~!;. itléias. Mais do que nunca estas propostas têm 
que ganhar forma concreta e devem se multiplicar no exemplo 
constante do dia-a-dia. Devem virar açã:o politica e ação admínis
ttativa. 

Fomos n6s mesmos, aqui Iieste Senado, que discutimos, 
elaboramos e traçamos normas para um Brasil moderno. Surge. 
agora, mais nítido do que nunca, o momento de se refazer o Esta
do bxasileiro. De se modenúzarem suas institnições. De se promo
ver u~ melhor transferência de responsabilidades entre a União. 
os Estados e os municipios. De se definir c;;:Qncretamente. na área 
do desenvolvimento e da produção, os verdadeiros papéis do Esta
do e da iniciativa privada. 

Não resta dúvida de que exiSte um co~nso, hoje. no País, 
sobre estas questões. Mas vamos ingressar, de forma decisiva, no 
delicado terreno que separa o consenso das idéiãs e os labirintos 
da execução prática. Nisso, mais uma vez. é necessário um traba
lho conjunto entre_ o G9vetno Federal e-~ Estados para que estas 
mudanças se dêem de forma eqúilíbrada e abrangente. 

Se não há dúvida sobre a necessidade de um Estado mais 
enxuto, que concentre suas ações na área social: Se não há diver- -
gências quanto à necessidade de Up:I Estado modem_o, ágil e de ge
renciamento viável, não há dúvida, tãmbém, de que as realidades 
políticas e culturais de cada região não pxlem ser esquecidas; e 
que as dificuldades específicas de cada Estado não ~m ser me
nosprezadas. 

Em alguns Estados do t;!çmleste, por exemplo, onde a tradi
ção clientelista e o atraso econõmico criara"in, por anos a fio; um 
monstrengo muito especial de estado provedor, as dificuldades se
rão ainda maiores para aqueles governadores que, como eu, estão 
decididamente empenhados em promover unia profunda reforma
a.dmiDistra.tiva e gei'eliCial. Não poderemos lev~ essa missão a 
bom termo se não tivermos, de um lado, um forte apoio institucio
nal, no qual é fundamental uma reforma tributária-abrangente, e, 
do outro, um forte apoio político da União. 

É necessário, portanto, que sejam criados mecanismos de 
incentivo e apoio aos Estados que, de fato, decidirem promover re
formas administrativas profundas. E não seria despropositado - e 
peço aos meus colegas Senadores que, até na minha ausência, me 
dêem a honra de refletir sobre isso- sugerir Que esta Casa tome a 
iniciativa deste processo, abrindo um amplo fórum de discussões 
sobre o assunto e criando mecanismos legais para este fim. Assim.. 
como o Senado cumpre muito bem o seu papei de fiscal-izar o en
dividamento dos Estados, ele também pode apoiar e incentivar os 
Estados que decidirem, verdadeiramente, equilibrar as suas contas. 

Maior interessado neste ajuste, não teilbamos dúvida, o Go
verno Federal necessita também, por sua pr6pria iniciatiVa, criar 
mecanismos específicos para este fun, que envolvam desde o as
sessoramento técnico até fundos especiais de fman~iamento, fim
dos estes que devem ser encarados não como despesa IllR;S_ como 
investimento. Afinal, o desmantelo e o sucateamento che_garam a 

tais níveis em determinados Estados que, para se cor.3eguir o en
xugamento e o equih'brio a longo prazo. são necessários i:westi
mentos especiais no curto pra7D-

Sr. Presidente, Sr"'s c Srs. Senadores, _nos quatro anos que 
passei no Senado, tive a sorte de assistir a alguns fatos decisivos 
da história política do nosso Pais c de participar deles. E posso dar 
o testemunho de que esta Ctl<:a · , ... "''hmeteu a atividades 
obSI.:urJ. .. •:l r.l~ ("lÍfolplice d .• .• .·, ·•pisó-
dios, hao::ta h•r11· .. ,., , i~J!g,,l,: ·nr · . twtc:nt do 
ex-Prcr.;idc•nt\~ r~····' • ·,h t',,l' \, ,. ··r<· ' '• · ····.-],)Orça-
mento. da qual ti ,. 1;. -;··- •• :, .· ~.':•l •I· !:· um:t da.<: 
subcomissflcs ll'r.d·• .~h.·.... . ···>~<' PH·%!rntt• oS<"· 
nador Jarhas Pas~J.f!l,ih>. (\.,.... l '-:t•noHk ('o Con 
gresso- deu- Pi·<)~<i.r.: da -su~, :1 • i··.•'.t:~·ii•l. 11ws 
mo que, dolorosamente, tive· '· ··: , l·· P;trlfl 
mento. 

Sr_ Presidente. sn e Srs. "il'l•.!d'. ~:. ll.H) ptxit•na d('!Xar de 
novamente me reportar aos pnlhl;•t,~<~" ,], ; N,lrdcstt~. r'i de lamentar 
que projeteS capa7('s de redimir sw mis,~ti<l. t"()TTIO n <i1 transposi
ção das águas do 1i<1 Si'ín Ft:~rKi·.·'·• .,,t\ ,,. -~riJ·l!lll.'l\1.· pch1 peso 
da burocracia n•Wr\ .1. d:t JIH'" 1o1 ~· •n 1· .. >• '··.;~n:d·i: i:~,_~ da visão 
obscurantista_ 1: gn<>taria, P'''; · n• · .r: .. nmr ~~ minha \'spc-
rança·dc que, no r· · .. ,;,llt' · · ,1 desta 
Casa, este Projeto se tome.:" I\ :ui;~; lt> >.">es de 
nordestinos. 

Qu~o testemunhar a minha gratidão pelo que ocOneu no 
início desta legislarura. Trazido para esta Casa pela confrança dos 
meus conterrâneos, era preciso fazer justiça- aos seus sonhos mais 
legítimos e aspirações contidas ao longo dos anos_ Era preciso mu
dar a nossa Constüuição no que se refere especific.anierite à imuni
dade tributária contida na Carta Ma~ la, ·.]Ue impede a cobrança do 
ICMS sobre operações que destineru a ''1.ltros Estados petróleo,lu
brificaii.tes. c-omhuS1fveís líquirft,~ (lt·Tt• dt•riVad0s. inc-lusive <'nergia 
elétricã. 

6 meu -l~s-l:H.l- •. "~" 1 ., -'.hlk, \ 
por ocasião da •.li .... ,J"<:~·~ r :qwova(io :!. 
gundt..., produtcw .h ~;,:trltk.••• .:ln Ptlí.~. l 
tróko cm 1erra c, p\'fl' força dc::sa imur;· 
segue cobrar um só real de te~ t" •r; , 
Estado. 

··. ·;.\.].,:· , .,,mo disse 
··• ': ··~~wll· L• • hnj,.. 1·. se-

,.· ···r de pe-
. · "~~ con

.. ·,~,. Jo 'Jt.'::>ot.J\• .b(juek 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 6, para ser aprova
da, necessitava da anuência de três quintos deste Plenário, o que 
raramente foi conseguido nesta Casa e que fói obtido, no caso des
sa emenda... com uma margem superinr an que era necessário gra-
ças à sensibilidade e t:ompreensão dt• meus colegas. -

J~is, Sr. Presidente, pcxler('i esquecer esse episódio, uma 
demonstração de solidari'Cdad~. quando conseguimos. aqufT,,, Se
nado, a aprovação daquela entt·.D·' ·,:J, ;, ·Jll,i. ·~c·· .. ._, i:11i., 11· 
gistrar o espírito de renúncia d.aquclr.::.s que lutaram par.1 q1w h>se 
aprovada a cobrança para energia elétrica e que, na undécima hora, 
para não trazer obstáculos à minha proposta original, abriram mão 
desse intento. 

No que toca à tramitação na Câmara dos Dep1tados, a falta 
de maior articulação corri oS out:ri'l·· Pv1.1dos produtores de petróleo 
e as resistências de beneficiad.'~ l ·! •. ;,...~ação atuallevaram a que 
a emenda terminasse arquivada naquela Casa.. Mas valeu a luta e 
ela vai continuar. porque e1a Une todo o Estado. como aq11i se ver~ 
ficou na sua aprovação. quando tiven,u:> ._, prt"-.·~u, :~ r!,"'l c;"' :·u~.tJ(•t 
do Estado na é~. Senadot Jm:<? :' • .,rip11 .• ~. •. '' '.:oc· o~· nossos P<Lr
lamentares no plenário do Senndo nas articu1aç&s que redunda
ram na sua aprovação. 

Quero tarribém, Sr. P 
monstrad.1 peh1 GC'Vemador c!·· ' . .. ~' ,, 
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lho, diante da possibilidade de um entendimento de modo que não 
tivéssemos maiores prejuízos .Õ.em para Os ESlados produtores nem 
para os Estados consumidores de petróleo - àquela hora, uma fór~ 
mula difícil de ser equ_acionada. 

Poderia relembrai, Sr. Presidente, outras iniciativas voltadas 
para a realidade da minha região e do meu Estado, como a partici~ 
pação também em outm.s atividades do Congresso e do Senado -
iniciativas não minhas isoladas, mas do Senado - que tiveram 
grande repercussão na vida nacional. Poderia destacar a participa
ção como Presidente da CPI do FGTS. como Relator da CPI do 
endividamento agricola, como sub-relator da Revisão ConstituciO
nal, que infelizmente não foi" muito adiante, além da participação 
na CP! do Orçamento. 

Não,po:ieria deixar também de, voltando a me referir ao 
meu querido Rio Grande do Norte, homenagear figuras que se per
petuaram na memória dos JX>tiguares pela sua participação na vida 
pllblica naciOnal, honrando, inclusive, a nossa representação no 
Congresso Nacional, como José Augusto Bezerra de Medeiros, Ju
venal Lamartine, Eloy de Souza, Café Filho, Dinarte Mariz, Jessé 
Freire, entre tantos que já passaram pelas c.b.Jas Casas do Congres
so Nacional. 

Quero me referir agora a àlguns que ainda estão presentes 
neste Congresso, como também aos que irão integrá-lo a partir da 
próxima Legislaru.ra. Associo-me às homenagens prestadas recen
temente pela Câmara dos Deputados ao Ministro Aluizio Alves, 
atual Deputado Federal, em sua sexta Legislatura, ex-Governador 
do Estado, único Constituinte de 1946 ainda presente no Congres
so Nacional e que se constitui para mim no grande exemplo de 
honradez e dE. competência que norteou os meus passos na vida 
pública do Estado. 

Agradeço,-nesta hora de despedida e emoção. o apoio dos 
meus familiares, destacando a figura de_ meu pai, Garibaldi Alves, 
que, vítima da injustiça da cassaÇão, ão lado de um tio meu, Agne
lo Alves, em 1969, sempre manteve sua cabeça erguida por sabe

. rem os seus coestaduanos tratar-se de um homem de bem e da 
maior retidão, tendo exercido os cargos na v1da pública com ·dedi
cação maior aos interesses do Estado e do povo _do -Rio Grande do 
Norte. 

Dirijo-me ~mbém ao Senador Lavoisier Maia, que há pou
co se retirou do pleBário por força de mita viagem, -que disputou 
cOID.igo o Governo do Estado e não_ pennitiu, pelo nível com que 
foi ela travada, que a disputa rom~sse os Üm.ites sadios da convi
vência -democrática. Quero ressaltar esse acontecimento como uma 
prova da maturidade da vida pública e dos homens públicos do 
Rio Grande do Norte. 

Regístro ainda a presença, ao meu lado. do Senador Dario 
Pereira, infatigável nespes últimos quatro anos no trabalho de bus
car recursos para a solução dos problemas do Rio Grande do Nor
te. Dario Pereira não é um homem de tribuna. Quem quiser saber o 
que representa o seu trabalho verifique seu desempelftlo nas Co
mi<>sões da Casa, buscando, como já disse, recursos para o Rio 
C-rande do Norte. 

SaiO· daqui com tranqüilidade, na certeza--de -que-estarão 
nesta tribuna defendendo os interesses do Estado e do País, dois 
companheiros de luta: o meu suplente e futuro Senador Fernando 
Bezerra e o ex-Governador e Senador eleito Geraldo Melo. dois 
homens dignos, comhativos, competentes e que, tenho certeza, 
mellior do que eu. poderão defender os interesses do nosso Estado 
e do nosso povo. 

O outro Seuador eleito ·~ o Sr. José Agiipino, Coin quem 
mantenho diver,p.t'nóas de ordem pn:tlÍ.':.t no Estado, mas a ele não 
posso deixar de man;festar a minha <:ontian(.:a de que saberemos 
colocar essas divergêm·ias num plano illf1 1 it •r qu::mdo c;r tratar dos 

interesses do Estado, espe~do que a sua volta ao Senado - posto 
que S. Ex a já foi Senador- traga para o debate dos nossos proble· 
mas a sua colaboração norteada pelos principias do espírito públi
co e pela co~ividade em favor do povo pa.iguar. 

Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, não poderia deixar de 
homenagear o meu partido, o PMI>B: (jue hõ,}e-vive um momento 
dP-iisivo da sua história e que, mais do que nunca, precisa olhar 
para o seu passado com oS olhos do futuro e continuar a sua mar
cha em favor de um Brasil mais forte, mais justo e mais humano. 

Com essa afznnação, homenageio os nossos Ilderes -~est;t 
Casa: Senador Mauro B-enevides, que sem.PR'- me ajudoo, desde o 
início no desempenho de meu mandato e Senador Pedro Simon, na 
qualidade de Líder do GoY:erno. 

O Sr. Jonas_ Pinheiro- Permite V. Exa um apane? 
O SR. GARlBALDI ALVES FILHO - Senador Jonas Pi

nheiro, faltam somente dois parágrafos para o fiiD dÕ meu pronunw 
ciamento, quando terei a grande honra de oovir V. &_a, meu coo~ 
terrâneo. Aliás, a despeíto de_ser V. Exa Senador pelo Amaj)á, o 
Rio Grande do Norte teve o privilégio de, durante_essa Legislatura, 
contar com quatro Senadores, três eleitos pelo Rio Grande do Norw 
re c V. Exa. meu conterrâneo, que também defende os interesses do 
Estado. 

Sr. Presidente, para encerrar gõstal:li de dizer da minha ex
pectativa confiante oom relação ao nosso colega do Senado, Presi-_ 
dente eleito, Fernando Henrique Cardoso. Realmente, é a última 
vez que lenho essa oportunidade de chamar o Presidente da Repú
blica de colega e reafumar o quanto o P~s espera do .seu Governo, 
o quanto n6s Governadores nordestinos vamos precisar do seu 
exemplo e do seu apoio para promovermos as mudanças profun
das que o País. E, principalmente para assegurar-lhe que, apesar de 
ter sido tão pesada a cota de sacrifício que a História nos irilpôs, o 
Nordeste mais uma vez não s~ negará à luta. pois ainda tem ener
gia, coragem e fé suficientes Para continuar na marcha desta glo
riosa utopia chamada Brasil. 

Muito obrigado ao Sr. Presidente, a todas as Lideranças 
desta Casa, a- todos os Senadores, a todos os servidores desta Casa, 
a todos os funcionários. 

Agora me coloco à disposição dos S:rn. Senadores, pedindo 
permissão ao meu Líder para ouvir primeiro o Senador Jonas Pi-
nheiro. - -

. O Sr. Hugo Napoleão - Também estoo aqui aguardando 
essa oportunidade feliz. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Desculpe-me, Se
n'!dor Hugo Napoleão. Vou ouvi-lo oportunamente. COncedo o 
aparte ao nobre Senador Jonas Pinheiro. 

O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Garibaldi Alves Fi
lho. sinto-me numa situação de certa forma privilegiada e singular, 
primeiro porque sou um de seus colegas, Senador da República, 
segundo porque somos conterrâneos. Quero chamar a atenção 
principalmente para o depoimento que faço nesta hora. com a po
sição privilegiada da isenção, pois, mesmo tendo sido militante 
políticO no meu Estado por longos anos, encontro-me afastado da 
terra riowgrandense p:>r ceiCa de 16 anos, portanto fora das lides 
polítiêas. Por essa razão, estou falando aqui sem envolvimento das 
paixõés profundas de ordem política, como costuma acontecer no 
nosso Estado. Lá, a paixão política é sempre muitqprofunda. Por 
isso alegrei-me muito ao ver aqui o posicionamento do Senador 
Lavoisier Maia quando pediu a V. Exa a gentileza de falar em_pri
meiiõ lugar, já que V. Exa estava inscrito antes dele. Num gesto de 
_grandeza, V. Ex a atendeu ao_ seu pedido. Vi também com alegriao 
gesto feito da tribUna, de agiãdeCimento pela gentileza concedida, 
mas sobretudo pela forma como a campanha se conduziu, de alto 
nível. c como se mostrou torcedor fervoroso de que V. Exa seja 
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muito exitoso no comando das ações~ na condução dos destinos do 
Rio Grande-do Norte. Vi, enf1m, gestos de grandeza só prãticados 
por homens que têm grandeza. Vi, portanto, enriquecido o proces
so político do meu Estado, desprovi_do agora daqueles sentimentos 
apequenados de riva..Udade, rev~ismo, retaliação. Vi, quando V. 
Ex• aqui apresentou aquele projeto a que se referiu sobre a questão 
do ICMS do petróleo produzido no nosso Estado, que V. Ex' eslA
va beneficiando o GOvemo de um- Estado governado_ por alguém 
com quem mantinha, como mantém. divergências políticaS. Mai 
agiu. sim. em nome do interesse maior do Rio Gnmde do Norte, 
criando, na sua manifestação, condições paxa que seu adversário 
melhor governasse e tirasse melli.ores resultados eleitorais da sua 
ação governamental Portanto, foi um gesto de grandeza e por isso 
posso esperar que o aiual Governador, José Agripino, ama.Dhã em
possado novamente Çomo S_~_ac;ior da República, não tenha ne
nhum gesto que seja Õlenoroü maior do que os que V. Ex• já prati· 
cou. Acredito que José Agripino haverá de ter a grandeza que V. 
Ex• tem demonstrado no exeiCÍ.cio de seu mandato na defesa dos 
interesses do Rio Grande do Norte. Por fim. Senador e Governa
dor eleito, como rio-grandense-do-norte que soo, quero manifestar 
meu mais vivo desejo de que V. Ex• faça um grande governo, o 
govemo_que nossos conterrâneos esperam. necessitam e desejam 
que seja realizado, pois lá, além dos conremneos todos, encon
tram-se meus familiares, minha mãe, meus imlãos, meus amigos, 
todos na expectativa e na esperança de qUe V. Ex• possa dar ao 
Rio Grande do Norte resultados cada vez melhores, como aqueles 
trazidos pela ação que desempenhou nesta Casa Legislativa. Por
tanto, Senador Garibaldi Alves Filho, receba os meus mais since
ros desejos e_ votos arOowsos de que faça o Riõ Gtande do Norte 
feliz na sua administraçio. - -

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Senador IonasPi' 
nheiro, agradeço a V. Ex_• o seu aparte. Já havia dito que -a Banca
da do Rio Grande do Norte contoo com_cpu.tro Senadores em vez 
de três, pois, quando se tratava do interesse_ do Rio Gran_Q~ do 
Norte, sempre tive a solidariedade de V. Ex•. O seu depoimento 
foi inuito generoso, póis V. Ex• colocou a verdade de uma maneira 
muito clara. 

Essa proposta de emenda à Constituição sobre a qUal falei e 
que foi aprovada aqui no Senado Federal demonstrou da minha 
parte total desprendimento, porque, na verdade, se houvesse sido 
aprovada na Câmara, teriamos os recursos advindes da cobrança 
do ICMS do petróleo revertidos em favor de uma administração ã 
qual eu fazia oposição. 

Agradeço novamente o testemunho, como V. Ex• disse, de 
um homem que tem no coração e que carrega na sua alma todo o 
carinho pela sua terra,_ __ 

E o Rio Grande do Norte tem_o maior_orgulho hoje do que 
representa o Senador Jonas Pinbe;iro. da sua vitória, do que V. Ex• 
obteve no desempenho de cargos públicos, tanto aqui na Capital 
Fede:rãl como no Estado do Amapá. V. Ex • fi(Jue certo de ·que o 
povo do Rio Grande do Norte está muito orgulhoso d_isso. 

O Sr. M,aUrQ Benevides- V. Ex• me c:;oncede um aparte? 
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Ouço o Senador 

Mauro Benevides. 
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Garibaldi Alves 

Filho, estava eu acompanhando atentamente_, do meu próprio gabi
nete, o discurso com que V. Ex .. brinda o Senado Federal no ins
tante em que se despede da atividade parlamentar, a f1m de poder 
assumir no dia 1° de janeiro o GovernO -do seu E~do. Sua vitória 
foi conquistada de forma brilhante, em razão da manifestação po
pular que já. se previa como absolutamente tranqüila, mas o seu ta
.lento, as suas idéias e as suas propostas ampliaram consideravel
mente aquelas JX)SSibilidades de uma vitória que já se redesei:J.bava 

cano absolutamente certa. E neste instante_ em qn~ V. Ex• apre
senta as suas despedidas no Senado, como Lider de sua Bancada, e 
sobretudo pelo privilégio de tê-lo tido como Vice-Líder da nossa 
representação parlamentar nesta Casa Legislativa, não me dispen
saria de testemunhar, para conhecimento do ]XIVO do Rio Grande 
do Norte, exatamente o que foi V. Ex. • nesta Casa: integrado nas 
nossas lutas, nas nossas propostas e, sobretudo, preocupado com 
que o nosso partido, o PMDB. na apreciação de matérias legislati
vas. guardasse plena sintonia com as mais justas aspirações do 
povo biasileiro. No que concçme àquelas reivindicações de cono
tação regional, V. Ex• nunca se distanciou delas, pelo contrário, foi 
um amuto destemido quando aqui se cogitava de ampliar respon
sabilidades da SUDENE, do Banco do Nordeste, do DNOCS, da 
CODEV ASF, enfun, daqueles órgãos de atuação especifica naque
la faixa geográfica que V. Ex• e eu integramos, que é o Nordeste. 
V. Ex• foi sempre um propugnador dos mais decididos, colaboran
do de todas as formas para que garantíssemos àquelas entidades 
governamentais o apoio indispensável do Senado e do Congresso. 
Recordaria também que o conhe<:i Deputado Estadual integrando 
a gloriosa Assembléia Legislativa Potiguar, e naqueles congressos 
que fazíamos sob os auspícios da União Parlamentar Interestadual, 
V. Ex.•tinba sempre atuação preeminente. Bem jovem ainda, mas 
já trazia coo~igo todo aquele ideal de setVir, de colaborar, de hon
rar e· dignificar o mari.dato que lhe tinha sido conferido, em nível 
estadual; pelo povo do Rio Grande do Norte. Ao chegar a esta 
Casa, V. Ex• manteve toda aquela tradição de prestígio que vinha 
dos seus parentes, do seu tio Aluísio Alves - Aluísio que, há pou-~-
005 dias, recebeu, em reconhecimento a seus méritos e à sua febri
citante atividade na vida pública, uma medalha da Câmara dos De-

-pulados. Dllm. acontecimento que-deve ter sensibilizado a todos os 
rio-grandenses--do-nOrt.e, porque, sem dúvida. representou uma ho
menagem a uma: figura paradigmal da história política potiguar, 
projetado a nível nacional, que exerce agora o cargo de Ministro 
da IJ;l_tegra.ção Regional com inquestionável proficiência, com bri
lho e com dignidade incomparável. Portanto, Senador Garibaldi 
Alves Filho. nós o conhecemos de perto. conJlecemos o seu primo 
Henrique Eduardo Alves, que cumpre na Câmara dos Deputados o 
quarto mandato; conhecemos um jornalista, que é escritor de pena 
brilhante: o nosso Agnelo Alves, que tive o privilégio de ter como 
meu Diretor-Geral de Crédito no Banco.do Nordeste. Não há dúvi
da de que V. Ex•, dentro de toda essa_linhãgem çle prestígio no seu 
Estado, tem condições de manter a tradição de dignidade, de auste
ridade e de brilho. E isso, sem dúvida, ganntir.lbe-á um espaço ã 
frente dos destinos daquela Unidade FedeJ'ativa. V. Ex• vai deixar 
nesta Casa·, na condição de seu Suplente, o empresário Fernando 
Bezerra, um homem que também conheço_ de perto e que, pelo seu 
espírito público, tem sabido conciliar admiravelmente a atividade 
empresarial com os encargos que a própria vida pública impõe. 
Estou absolutamente certo de que, chegando ao Governo do Rio 
Grande do Norte, a partir de 1° de janeiro, V. Ex• haveci. de reali
zar uma gestão feamda e profícua, assinalada por grandes realiza
ções em favor da gente Ji:'>tigUar. 

O SR. GARffiALDI ALVES Fll.HO - Muito obrigado, 
Senador Mauro Benevides. V. Ex• relembrou aqui que nossos des
tinos políticos se cruzaram desde àquela época em que, eleito De
putado Estadual, fui encontrar V. Ex. • na qualidade, se não me en
gano. de Presidente da UPI. num encontro de Dep.1tados Estaduais 
em Fortaleza. 

Fiquei durante quatro mandatos na Assembléia Legislativa 
do Rio Grande do Norte e V. Ex• projetoo-se no cenãrio nacional; 
veio para o Senado da República e. graças a uma emenda de V. 
Ex•, a emenda que restituiu a eleição direta para Prefeito das Capi
tais, fui lançado num outro grande desafio. que foi o de governar a 
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nossa Capital, NataL 
De lá para cá. Senador Mauro -BeneVides, v. Ex• s6 fez 

crescer no meu conceito e na minha admiração como Presidente 
do Senado, como Lfder de bancada e, sobretudo, como homem 
que soube enfrentar cõm altivez alguns dissabores na vida política 
nos últimos anosrmas sempre os enfrentou com o maior desas
sombro, com a maiClr' altivez, com a maior comgem. 

Então, sólellho palavras de agradecimento a V. Ex•porsua 
conduta como Lider que me inspiiuu aqui e peço-lhe desculpas se, 
como Vice-Lider, não pude aj.ular o trabalho de V. Ex• na Lide
rança no Senado FederaL 

O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex.• me pemriteumaparte? 
O SR. GARWALDI ALVES Fll..HO- Ouço V. Ex', oom 

muita ale~a, nobre Senador e Ministro Hugo Nap:deão. 
O Sr. Hugo Napoleão - Senado.- e Governador Gariboldi 

Alves, V.~Ex•, seguramente, chega ao Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte lanreado por uma vida pública de visão multifa- ~ 
cetada. V. Ex• tem a visão municiPal. estadual, fedem!, a visão da 
União, e, DO s~. a viSão da Federação, de .ri:J.odo que chega 
com toda a bagagem de serviços já prestados ao Estado do Rio 
Grande do Norte e ao Bmsil, nesta e em outras instituições, em 
condições de exercer um governo. Esse há de ser urn belo desafio, 
há de ser, com sua capacidade, inteligência - e lambém daqueles 
que o cexcam e cereario -, sobretudo com o apoio, reconhecimen
to e carinho do povo pOtiguar, o grande embalo para que dias me
lhores venham a OCOiter naquele tão querido tomlo do Brasil. V. 
_Ex• vai ver também a maravilha de participar do Conselho da SU
DENE·_: cic> eonselho Delibenúivo de uma instiwição que deve ser 
fortalecida antes de ser combatida- e de ter, então, uma vez por 
mês, um plenário onde possa debater, discutir, reclamar,-reivindi
car e assombrar, se for o caso. Tive a honm, o orgulho de partici
par desse Conselho como Governador do meu querido Piaui. E 
quero dizer que V. Ex• há de sentir isso; mas o há de sentir não 
como aquele que diz que chegru aqui para aprender, V. Ex• já 
chegou ensinando muita· coisa, pelo equilíbrio, bom senso, pela 
moderação, fmo trato e destemor que sabe ter em favor-das boas e 
grandes causas. Há um provérbio oriental que afnma que há dois 
tipos:'" de ópio que são fatais: o primeiro deles é o pessimismo crô
nico e o segundo é o otimismo su:rdo. V. EX•; nesse aspecto, lev~ 
para o seu Estado um bálsamo,· porque é exatamente o op:;sto dis
so: V. Ex• tem, sim, um pessimismo surdo, portanto inexistente, e 
um otimismo sadio pelas boas causas do Brasil. Boa sorte, Gover
nador Garibaldi Alves Filho! 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Muito obrigado, 
Senador Hugo Napoleão, pelas suas palavras. 

V. Ex•, pela sua experiência. é um daqueles home"iis públi
cos que, quando fala, traz um estímulo muito grande a um homem 
público como eu. Um homem que ainda jovem enfrentoo desafio 
de governar o seu Estado, e sua administração alcançou tanta re
percussão que V. Ex• projetou-se no cenário nacional, tendo a 
oportunidade de ser Ministro por duas vezes- e poderá Voltar a sê
lo agora, quem sabe! V. Ex• realmen~ me traz uma palavra de es
tínrulo'muito grande. 

Agradeço o aparte de V. Ex• e peço que transmita à Dona 
Leda que terei a honra de recebê-los no Rio Grande do Norte. 

O Sr. Ronan Tito- V. Ex• me permite um aparte? 
O SR. GARWALDI ALVES FILHO- Ouço V. Ex• com 

prazer. 
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Garibaldi Alves Filho, 

conhec~ não V. Ex •, mas sua administração quando estiava deixan
do a Prefeilllra de NataL Soobo, à época, do aânsito que V. Ex' ti
nhajunto ao povo de Natal. Mais tarde, tive a oportunidade de lá 
estar com V. Ex•. Numa reunião informal, lembro-me- não seco-

gitava ainda quem deveria ser o governador- que ouvimos um ci
da4ão ~do: o Rio Grande do Norte já escOlheu o seu candidato 
a governador e que, sem dúvida nenhuma, ganhará as eleições. Fui 
testemunha desse fato. Foi um fato público. O Cidadão fez questão 
de falar ao microfone, sem ser provocado, sobre a estima que o 
povo lhe devota, mercê do trabalho que fez como Prefeito da Capi
tal, num -trabalho de formiguinha~ ouvindo as pessoas, reunindo as 
comunidades. •. V. Ex• inaugurou uma nova maneira-de adminis
trar colocando o seu ouvido no peito do povo de Natal; agora vê 
coroa.do esse esforço; Não só agora mas antes, quando foi eleito 
Senador por uma larga maioria de votos. Devo dizer a V. Ex• que 
acompanhei com entusiasmo os boletins das apurações das eleiçõ
es pelo rádio e_ pela televisão. E tinha a certeza de que V. Ex• ga
nlialia no primeiro rumo, como aconteceu. Desejo todo êxito a v. 
Ex•. Sd-- aprendi a a.d.mi.ri-lo aqui, mas já o-admirava antes como 
admíriistrador- que fará um governo no seu Estado como o fez na 
Prefeitura de Natal: u'r;n governo ouvindo o povo. V. Ex_•, muitas 
vezes, quando usa da palavra, diz que é uma pessoa humilde. Hu
mildade, segundo a Bíblia. quer dizer verdade. Senão iria:mos aqui 
dizer que Jesus Cristo ilão foi humilde, não é? Ele era a presença 
de Deus na sua intexvenção pessoal e definitiva na Hist6ria da Hu
manidade. E Ele disse: ttAprendam de mim que sou humilde". V. 
Ex• é humilde nessa dimensão; dimensão da verdade, da postura. 
Qaando precisamos do seu "nãott neste plenário, n6s o tivemos 
com a mesma humildade que muitas vezes V. Ex•_ disse "sim''. De
sejo muito êxito a V. Ex• e tenho a certeza de que o povo do Rio 
Grande do Norte terá um Governador probo, sério, rorreto e efi
ciente.· V. Ex•, mais uma vez, vai dignificar, como· fez rio passado, 
esse cargo que irá ocupar. Muito obrigado a V. &•. 

O SR. GARmALDI ALVES FILHO - Senador Ronan 
Tito, muito obrigado pelo seu aparte. 

Quando cheguei nesta Casa, V~ Ex• já não era maís o Lider 
do PMDB. Mas a sua palavra é uma palavra acatada, ouvida, res
peitada. O espírito público de V. Ex•. a maneira como aborda os 
problemas e a paixão que demonstra pelo estudo dos problemas 
nacionais, fizeram- de V. Ex_• não meu líder, mas um cooselbeiro, 
um vefdadeiro guru, um verdadeiro professor. Por isso agradeço. 
Senador Ronan Tito, os votos de V. Ex• e agradeço, sobrerudo, a 
confum.ça que V. Ex_• tem de que eu realmente realizarei um bom 
governo à frente dos destinos do Rio Grande do Norte. 

Muito obrigado. 
A Sr" Júnia Marise- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GARWALDI ALVES FILHO - Concedo-lhe o 

aP.U(e. 
A Sr"' Júnia Marise - Senador Garibaldi Alves Filho. ver 

V. Ex•, dessa tribuna do Senado, fazendo seu discurso de despedi· 
da desta Casa para ocupar o cazgo de Governador de seu Eslado 
faz-me lembrar um momento muito importante, quando aqui esti
ve para assistir ao discurno- também de despedida- de Tancredo 
Neves, então Senador da República por Minas GeraiS, que se ele
gia Governador do meu Estado e aqui faii3. suas- últimas saudações 
ao Plenário do Senado Fedetal. Naquela oportunidade, viemos 
para assistir ao discurSo de Tancredo Neves, e, entre os apartes 
que Tancredo Neves recebeu de seus Colegas, ficaram patentes 
não apenas as manifestações de apreço e respeito ao saudoso ho
mem público, mas também as manifestações de saudade pela des
pedida do Senador Tancredo Neves que iria ocupar as altas funçõ
es de Governador do meu Estado. Quero aqui fazer referência exa
tamente a_ este fato histórico, não só para Minas. Gerais, mas tam
bém pai-a o Brasil, porque, a partir de .então, pudemos acompanhar 
a trajetória politica de Tancredo Neves. o propulsor da transição 
democrática do nosso Pais. E fazendo valer esse ponto da história 
do nosso Pais, desejo ressaltar sobretudo a importância desse gesto 
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de despedida de V. Ex" no Senado Federal. Nós todos temos tido Espero, não como disse V. Ex". polque V. Ex" foi generosa 
missões na vida ptíblica. e V. Ex• cumpre mais essa etapa da "SUa demais para comigo, que Os Govemadores do NOideste se unam 
vida pofftica no mandato de Senador da República. E aqui oil nos- para fortalecer a SUDENE. como há pooeo foi dito aqui, de modo 
sa convivência parlamentar, nos ~bates. nas votações importantes que ela possa realmente coordenar, articular uma nova politica de 
e decisivas pon o destino do nosso Pais, quero testemunhar a pre- desenvolvimento para o Nadeste. 
sença llllm:llllte de V. Ex" neste plenário do Senado Federal através Agmdeço-lhe o aparte~ Senadora Júnia Marise. Coofesoo a 
do encaminhamento de projetos de lei, em defesa do seu Estado, V. Ex .. que fiquei muito homado, desvanecido- aqui s6 quero in
mas sobretudo de tcxla a Região Nordeste do nosso País, mairi.fes- vocar de noyo a minha humildade- quando V. Ex•, para me esti
tando sempre o interesse póblico acima de seus interesse& pes- mular, falou daquele momento grandioso, que não teve nenhuma 
soais. Nessa nova missão que V, Ex• estará ocupmdo a partir de I o semelhança com este momento modesto· que estamos vivendo, 
de janeiro, querO trazer minha convicção de que teremos, a partir quando o Senador Tancredo Neves se despedia do Senado Fedem! 
de 1995, um novo ciclo para nosso Pais. Desejo que esse ciclo seja para assumir o Governo do Estado de V. Ex•- Minas Gerais. 
de desenvolvimento. que haja uma participação efetiva por parte Muito obrigado, Senadora Júnia Marise. 
de todos aqueles que tenham a nosponsabilidade de resgatar essa Com gtande alegria. eoru:edo o aparte ao Senador Jarllas 
imensa dívida social do nosso"País, num trabalho de pan:eria per- Passarinho. - - -
manente do Governo F,deral com os Governos Estaduai~ para o Sr. Jarbas Passarinho- SenadorGanbaldi Alves Filho, 
que, afmal, possamos implantar a verdadeira justiça social. Tenho agràdeço a v. EX*'" a distinção por ter visto que suspendi meu mi
certeza de que V. Ex•, com sua sensibilidade política e vocação de crofone, 0 que era u_ma declaração intencional de lhe pedir apo.rte. 
servir ao seu Estado, irá defender intnLnsigenterilente essas queStõ- Entretanto, quando vi que a nobre Senadota Júnia Marise ti.Dba fei
es relevantes, emergenciais. e prioritmias pam o poVo ao Rio Gran- · to 0 mesmo, pensei que seria indelicado se 0 pedisse desde logo. 
de do Norte. Ao ouvir aqui as palavras do nossO representante do · AgOra. mais ainda. pois percebo que o nosso ex-Presidente daRe
Piauí, no Senado, quando S. Ex• tocou ex a lamente na questão da pública, nosso Colega José Samey, também se propõe a apartear · 
SUDENE. da porticipaçilo dos Governadores da SUDENE na_ de- v. Ex". Muito grato por eonceder-me o aparte. V. Ex" sabe perfei
fesa dos interesses do Noo:leste e de toda a população. lembrei-me tamente da nlinha ligaçilo eom a famllia Maia do Rio Grande do 
que tive a honm de ter assento no plenário da reunião da SUDE- Norte. Quando MinistrO do Trabalho e Previdência Social. tive a 
NE. na qualidade de Vice-Govemad<>ra do meu Estado, e lá. nessa colaboração de Tarcisio Maia na direção do lP ASE. Da!, tomou-se 

-condição, tive a op::munidade de participar daquele amplo debate e natural minha ligação a essa família, bem como com essa flgU1"8 
do encaminhamçntQ de todas as propostas direcionadas ao resgate extiaortlinária-que V. Ex• citou há pouco no seu belo discurso, Di
das prioridades e das emergências do Nordeste. V. Ex• terá. sem narte Marli, a quem a tive a· alegria de saudar na concessão do ti
dúvida alguma. um peso notável naquele plenário, não apenas vol- tuJO Doutor Honoris Causa na univeriridade e cuja escolaridade 
tado para o Rio Grande do Norte,· mas, sobretudo, para toda aquela era ~m pouco mais que 0 nível primário. A história do Rio Grande 
região, porque V. Ex• conhece as dificuldades do seu Eslado, bem do Nort~ sempre me fascinou e me rejubilo de ouvir _de V. Ex• 
como as da pop.Ilação mais pobre, mais sofrida, mais carente; te- algo extraordinário; o testemunho de que a campanha no Estado 
nho a certeza de que lransformará essas prioridades na grande ban- de v. Ex• ocorreu num nível alto, o que honra V. Ex• e seus oposi
deira em defesa das soluções dos problemas de toda aquela região. tores e é uma lição para 0 meu Estado. Deus pem:tita que o Pará se 
Estaremos aqui. no Senado Fedeml, acompanhando Ir administra- louve em exemplo dessa Datiireza, para não repetir aquilo que tem. 
ção de V. Ex•, aplaudindo sempre, porque tenho a certeza de que sido tradição no meu Estado. Lá, infel.imlente, os ódios rqxcsados 
V. Ex• devotará a ma administração à causa maior do nosso povo. passam a t:razer oS ressentirilentos para o afloramento das discos-
Senador Gariba.ldi Alves Filho, s6 posso dizer que o convívio com sões, que deixam de ser ligadas aos planos de govemo e passam a 
V. Ex• foi importante e fundammtal para quem, pela primeira vez, _girarem tomo da figuxa de cada pessoa.. Nisso V. Ex•tambémme 
tem assento no Senado Federal. Fico feliz por ter tido a oportuni- comoveu quando chegou aqui. Eu sabia que V. Ex• vinha de uma 
dade de conviver com tanta;S lideranças expressivas do nosso País. família que tiDha sido atingida pela Revolução, que eu defendi. E 
Dessa convivência, tenho retirado sempre experiênciaS para sedi- vi, desde os primeiros pronunciamentos de V. Ex•, e mais do que 
mentar cada vez mais a minha atuação política. Olmprimentando nos pronnnc!ameDtos, a forma fldalga pela qual V. Ex•nos tratava. 
V. Ex .. , quero cumprimentar o p:tvo do Rio Grande do Norte pela v. Ex• é um dos poucos que entenderam que anistia sigriifica es-
eleição de V. Ex:" e desejar-lhe um profícuo governo e uma admi- quecimento e não perdão. Quando ~ defendia a anistia, ~mo Lí-
nistração transparente, sensíveJ, democrática e participativa em de- der do Presidente FigueiredO, tinha a certeza de que não estava 
fesa do povo do Rio Grande do Norte. Mlito obrigada perdoando ninguém. Eu estava defendendo o 'principio de uma 

6 SR. GARmALDI ALVES FU..HO - Muito obrigado, convivência solidária, pacifica, depois de vencida uma fase trau
Senadora Júnia Marise. Em virtude da vivência que teve, como ci- JDática e dolorosa da vida nacional. A minha admimção por V. Ex• 
tou, na participação das1reuniões do Conselho Deliberativo da SU- cresceu d~sde esse momento. Também tenho ligações com a terra 
DENE, V. Ex• sabe ·melhor do que ninguém· a responsabilidade que V. Ex• terá o privilégio de governar - para seus contenâneos 
que vou assumir, que, aliás, não é só minha; é também de outros também será um privilégio tê-lo como Governador-, ligações que 
companheiros que vão assumir o Gov~o uos_ Estados do Nordes- vêm do meu tempo de Ministro da Educação. Entre as cinco uni
te. V. Ex•, na qualidade de V ice-Governadora do Estado de Minas versidades. que, no meu tempo de Ministro, concedi prioridade 
Gerais, parliêí}:>Õti-das reuniões da SUDENE e pôde avaliar _a com- para o desenvolvimento, figurava a do Rio Grande do Norte. O seu 
plexidade dos nossos prob1emas. Mas, se não fosse is·so. bastaria campus universitário foi totalmente construido naquele tempo. 
para V. Ex• a vivência dos problemas de uma área de Minas Ge- Além do mais, tenho uma recocdação muito feliz, Senador Gari
rais, muito seMelhante ao Nordeste. Corno~SabeiliOS:, uma área do baldi Alves Filho: a de ter sido paraninfo, algumas vezes, na terra 
Polígono das Secas está encravada no Estado d_e Mínas Gerais. V. de V. Ex•. Aliás, não sei se permanece a tradição, que era belíssi
Exa tem, realmente, diante de si todo o painel que os Governadores ina, de fazer a formalnra de todas as turmas a céu aberto, ao relen~ 
do Nordeste vão enfrentar. Com a sensibilidade que lhe é peculiar, to, porque, em dezembro, não chove em Natal. A fonna.tura era 
V. Ex• coloca diante de mim esse desafio que vamos ter. muito bonita. Cada um dos professores ou pai-aninfo ficava com 
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uma turma e, depois, o pamn.info-geral era quem falava. Tenho 
uma recordação muito viva de um Magnífico Reitor que conheci 
na ocasião, o Dr. Onofre Lopes. Eu o .chamava assim uma espécie 
de Grand Seigneur, no tempo do Conselho do~ R_eitores das t,Jni
versidades brasileirlW-Foi o criador do CRUi'AC- Centro Rural 
UniversitáriO -ae Treinamento e Ação Comunitária. Numa das últi
mas passagens minhas pela terra de V. Ex•- e já faz algum tempo 
- foi justamente ir ao Cemitério para rezar no túmulo de Onofre 
Lopes. Portanto, essas ligações com o Rio Grande do _l'forf:e e co- " 
migo poderiam ser muito facciosas devido ao meu passado. E a 
presença de V. Ex• e a forma pela qual se conduziu, aqui, fez com 
que eu tivesse agora uma amplitude maior ainda no meu apreço e 
nas minhas lembranças que levarei também já, agOI:a, de V. Ex• 
em relação ao Rio Grande do Norte. No meu entender, ninguém se 
engane com a aparente tranqüilidade de V. Ex•, porque é uma tran
qüilidade do tipo que mais admiro; é o tipo da energia serena que · 
vai até a profundidade das cois.ils e nãt;~ frc;<i. ~penas na exibição 
verbal. Disso tive confnmação -no momento em que me deu muita 
honra V. Ex• ao aceitar a Relatoria de uma Subcomissão da CPL 
Creia, Senador úaribaldi Alves- eu que aCompanhava, como Pre
sidente, o trabalho dos Relatores -, eu tinha tranqüilidade absoluta 
quando V. Ex• me tzazia as suas impressões fLilais. E essa tranqüi
lidade derivava exatamente do seu senso de justiça, da Sua. para 
mim quase incompreensível, neutralidade em todas aquelas ações 
que iam ser objeto de investigação por parte de V. Ex•. Louvei-me 
muito naqUilo que V. Ex• fez e tenho a certeza de que o Relator
Geral. Deputado Roberto Magalhães, também se IOOvou. Portanto, 
saúdo o homem fidalgo no trato, sereno na forma de agir, mas -m
flexivel no cumprimento do dever. Ao desejar felicidade a V. Ex•, 
estou certo de que estou desejando felicidade ao seu povo. Muito 
obrigado a V. Ex•. 

ao Senador José Samey por não lhe ter conceQido o aparte antes. 
O Sr. José Samey - N""ao tem V. Ex• desculpas a pedir a 

nenhum de nós; nesla tarde, estamos todos aqui para homenageá
lo. Soo um pa.~co avesso ãs- despedidas; penso que a nossa vida é 
sempre feita de desafios; estamos sempre chegando e saindo, en
frentando novas missões que a vida pública sempre nos dá como 
políticos. Não quero fazer o elogio a V. Ex•; as minhas palavras 
certamente seriam suspeitas pelà longa e profunda amizade que te
nho com a sua familia e pela admiração pessoal que, desde cedo, 
cultivei. acompanhando a sua carreira política passo a passo, até o 
momento P.ID. que, Presidente da República. acompanhei o seu 
exercício do mandato de Prefeito de Natal, onde fez uma adminiS~ 
tração exemplar, deixando marcas profundas naquele Estado e, por 
que não dizer, em toda a Região Nordeste, COill_ ,repercussões no 
País inteiro. Assim, as minhas palavras resumir-se-ão, JXmiUe são 
exatamente isentas. No testemunho da passagem de V. Ex• pelo 
Senado, aqui, realmente, foi com-grande orgulho, com grande ale
gria que vi nesses,quatro anos V. Ex• afumar-se como um dos Se
nadores mais aplicados, mais dedicados, mais cultos, mais estudio
sos, levando a tarefa legislativa com o exercicio do seu trabalho 
diário e permanente. N6s !Odes que aqui acompanhávamos esse 
trabalho de V. Ex& passamos a admirá-lo, a respeitá~lo e a tê-lo 
como uma das grandes figuras do Senado nesses quatro anos. É 
esse o testemunho isento, não do amigo, não do admirador, mas do 
seu companheiro nesta Casa. Eu também já fiz um discurso de 
despedida do Senado. Penso que é muito premabJro fazê-lo, prin
cipalmente um Qovemador novo como V. Ex• e CQm o nome que 
te,m. Eu me despedi, depois o Senado não se despediu dos meus 
desejos da carreira política, e aqui estou novamente. Naturalmente, 
não exagere muito nessa despedida que está fazendo na ida parn o 
Govemo do Rio Grande do Norte. Quero rambém congr.uular-me 
com o povo do Rio Grande do Norte. Esse é sobretudo o sentido 
das palavras de todos nós. Temos a absoluta certeza de que o Rio 
~ do Norte terá, sem dúvida, qm Governador competente · 
que facl. um grande governo; um Governador que conhece a ad
ministração pública, e mais do que isso, um Governador que tem 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO -Querpagradecero 
seu aparte, Senador Jarbas Passarinho. e dizer que, recentemente, 
tive opornmidade de fazer justiça a V. Ex• com um modesto depoi
mento, quandO V. Ex• 001pava a tribuna e eu me matrifestava na 
qualidade de aparteante. V. Ex• sempre se constiruiu num grande 
exemplo para minha vida pública. 

Realmente, V. Ex• deu um depoimento qUe me desvanece 
até pelo aspecto da isenção e pela autoridade que tem ao falar so
bre o Rio Grande dO -Norte. Isso_ porqUe as" ligações de V. Ex• sem-· 
pre foram com pessoaS-qUe militavam em hostes e correntes adver
sárias. Sou-lhe muito grato por esse depoimento. Deixando de lado 
um pouco a minha humildade, não tenho dúvi<!_a de que V. Ex_• foi 
formando esse conceito a meu respeito pelo que ouvia dos meus 
adversários. Realmente, isso se consolidou na medida em que tive
mos aquela difícil missão na CPI do Orçamento. 

. 1,1m acúmulo de experiências estaduais ~ "'lacionais que lhe assegu
ram um grande governo. Eram essas as pafuvras que tinha a dizer .. 

A confiança-que o nobre SenadOr teve em mim, desde o pri
meiro momento, muito me honra. Dentro do universo_ daqueles 
vinte e dois membros titulares da CPL V. Ex• poderia ter escolhido 
alguém com mais experiência para ser coordenador de um trabalho 
do qual o responsável, em última análise, era V. Ex•, mas fui eu o 
escolhido; penso que não o decepcionei, ccnfonne V. Ex• assegurou._ 

T"Uei Um grande ensinamento Çlaqueles niOmentos, pois foi 
um momento de desafio; foram momentos em que provei justa
mente aquilo que V. Ex• está dizendo e que será muito importante 
para o bom desempenho do meu mandato de Governador, qual 
seja, a inflexibilidade no cumprimento do dever e, acima de tudo, 
o senso de justiça, que é muito difícil na função de juiz que, even
tualmente, exercemos naquela hora. 

Como_ governar é sobretudo dar prioridade, é preciso que 
esse senso de justiça mostre-se aguçado no exercício do Governo 
do Estado. 

Agradeço-lhe, Senador Jarbas Passarinho, e peço desculpas 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues. Fazendo soar ' 
campainha)- Senador Garibaldi Alves Filho, peço permissão a V. 
Ex• para interromper o seu discurso. _ _ 

Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por 30 
ntinutos, para que o orador conclua a sua oração. (Pausa) 

Não havendo objeção do Plenário, -~á prorrogada a sessão 
pot' 30 minutOs. · 

OSR. GARIBALDI ALVES FILHO- Agradeço, Sr. Pre
sidente Chagas Rodrigues, por essa deferência. 

Senador José Samey, para mim, constitui-se um mOmento 
de grande alegria e gl6riapoderouvir o depoimento de V.Ex•. 

Pelas ligações de nossas famílias, V. Ex• sabe que, por qua
tro vezes, fui Dep.ltado Estadual e que fui Prefeito. No entanto, 
como disse no meu discurso, eu não havia tido nenhuma experiên
cia no cenário nacional. Fui lançado do cenário estadual para o ce- · 
nário nacional. só tendo por trás uma carreira provinciana de De
putado Estadual e de Prefeito. 

Tanto foi assim que, quando cheguei aqui, na m.i.Dba timi
dez- um dos grandes responsáveis por essa timidez foi V. Ex•, 
pois eu tinha ao meu lado, como Colega, um ex-Presidente daRe
pública com a dimensão de estadista-, eu chamava a todos de 
"doutores'': Dr. Pedro Simon; Dr. Nabor Júnior .•. As pessoas Per
guntavam-me por que eu me- dirigia a V. Ex•s dessa forma. E eu, 
na minha simplicidade, dizia:" porque aqui estou aprendendo com 
todos. 
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Foi uma fõrmã. Presidente Samey, Senador José Samey, de 
superar essa timidez, esse provincianismo e de lião _desolllã! o 
mandato que me foi conferido pelo povo do Rio Grande do Norte. 

Mas fíqtie Certo V. Ex• de que, realmente, esse seu depoi
mento ficará gravado na minha ni~mória, no meu coração. A des
peito das ligações que unem V. Ex• a minha família, seu depoi
mento -que, sei, foi muito generoso~ ·cenamente fezjustiçã a um 
esforço enorme que fiz. Mas flZ um esforço enotme! 

Quando cheguei a esta Casa, para poder fazer-me digno 
deste mandato, nunca deixei de participar das reuniões de todas as 
comissões, inclusive daquelas em que w era suplente. Era uma 
maneira de procurar aprender, uma maneirn de suprir as minhas 
deftciências, de tentar fazer-me digno do meu mandato. 

Mas agora OUÇQ, esse depoimento de V. Ex•, do alto de sua 
experiência e, então, tenho o· direito de diler. J;llissão cumprida; 
como Senador, realmente, eu não decepcionei. 

Muito obrigado. · 
o s[". Josaphat Marinho-v. Ex· me permite um aparte'? 
O SR. GARIBALDI ALVES FD..HO - Pois não, nobre 

Senador Josapbat Marinho. 
O Sr. Josapbat Marinho - Nobre Senador Garibaldi Alves 

Filho, seria repetir os meus eminentes Colegas, se fosse desdobrar, 
a essa altura, elogios a V. Ex•. V ou apenas situar uma face de sua 
personalidade e invocar um fato deste plenário que me faz, aliás, 
ponderar que não sei bem se tudo qua.nto V. Ex .. fez de início nesta 
Casa foi apenas expressão ·cte sua timidez ou muito sabedoria do 
provinciano inteligente. V. Ex• freqüentou a todas essas reuniões e 
assim se ambientou, conquistando a simpatia dos seus Colegas. E 
foi exatamente o que V~ Ex•' demonstroU~ pouco depois que estáva
mos nesta Casa. apresentando um projeto de emenda à Constitui
ção, que é das proposições de mais difícil tramitação nesta Casa. 
V. Ex•, como quem não queria nada, apresentou a proposição, fez 
com que andasse rapidamente e a aprovou neste plenário, num 
gesto de ex_b;e~ humil~de. declarando que se aj<Je~ava diante 
dos seus Colegas, em nome do Nordeste. E a emenda foi aprovada 
praticamente sem discussão. Veja V. Ex• coroo a su~-J?.~mildade 
era revestida de sabedoria! O que lhe desejo é que, com essa hu
mildade que é própria do governo democrático., faça a felicidade 
de sua gente. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Obrigado, Sena
dor Josaphat Marinho. O episódio da aprovação desta emenda já 
me dá uma grande emoção, mas, assim re1atado por V. Ex•, enche
me de uma emoção maior, porque V. Ex"' é um grande homem pú
blico, um grande jurista e um grande professor. 

·Confesso que, na verdade, üvc uma v-ez a-ousadia- veja V. 
Ex• como a minha timidez, graças à confiança dos meus Colegas,-
foi sendo deixada de lado-. por força de uma delegação dos Sena
dores Pedro Simon e Mauro Benevides. de ser o Relator, indicado 
pela B~mcada do PMDB e do Goye__IJJ_o, para defenQer o IPMF pe
rante o Senado da República e. sobretudo. perante o Senador Jo
saphat Marinho. E ainda hoje pergunto--ine, Senador Josapha.t Ma
rinho, como COJ;Uõegtli ClesempeDhar aquela difícil missão. porqüe 
V. Ex• tinha, como sempre, uma posição clarividente de muitas 
restrições no que toca aos aspectos jurídicos e constitucionais so
bre a cobrança do 1Plv1F. E eu só pude, naquela OJX>Itunidade, 
exercitar os argumentos da necessidade que o Governo tinha de 
contar com os recursos do IPMF. 

Peço, neste instante, desculpas ao Senador Josaphat Mari
nho por essa ousadia. E digo até que V. Ex• foi muikfbenevolente 
comigo, pois naquela hora quase me sentia esmagado pela sua cul
tura jurídica. 
. Mas V. Ex• é um homem generoso. Sempre estive na sua
bancada, a seu lado. Creio que foi o· desejo de aprender. Foi de 

propósito. Naquela hora a humildade teve um pouco de sabed.oria. 
foi uma mescla de humildade e sabedoria. F_Qi uma forma de 
aprender e colllar oom os ensiDamentos do Senador Je<apbat MariDbo. 

Estou realmente muito emocionado e feliz. Uma despedida 
é sempre um momento assim. Por mais que DOS-preparemos, uma 
despedida sempre tem esse lado muito emotivo, principalmente 
para uma pessoa emotiva como eu e que conta hoje com a genero
sidade e a amizade de tantos companheiros. 

O Sr. Nabor Junior- V. Ex• me permite um aparte,. nobre 
Senador Garibaldi Alves Filho? 

O SR. GARiBALDI ALVES FILHO- Pois não, Senado<. 
O Sr. Nabo r Junior - Nobre Senador Garibaldi Alves Fi

lho, seria -redundante se eu me detivesse na apreciação de todas as 
qualidades e virtudes, que já foram enaltecidas pelos Colegas que 
me antecederam nos apartes, da personalidade de V. Ex•. Quero, 
num breve aparte, apenas formular ani.entes votos de que V. Ex•, à 
frente do Governo do Rio Grande Norte, tenha o mesmo sucesso 
que teve nos mandatos que exeiCeu: de Deputado Estadual, pelo 
seu Estado, de Prefeito de Natal e de Senador da República. V. Ex' 
deixou nesta Casa um exei:nplo digri.ificante de uabalho, de hones
tidade e, sobretudo, de companheirismo. E com a sua humildade
que já foi ressaltada por V. Ex• mesmo e pelos Senadores que o 
apartearam e a realçaram muito bem-, V. Ex"'.chegou a me consi· 
derar doutor,.. quando, na verdade, não o sou. V. Ex"' é que está se 
despedindo do Senado dando uma verdadeira demonstraçio de 
que é um doutor em oratória, como deverá ser, certamente, um 
doUtOr durade a sua proficua administração - e tenho a certeza· de 
qUe será - à frente dos destinos do seu EstadO, o Rio Grande do 
Norte. Seja. muito bem sucet;tido e çspero que V. Ex•retorne a esta 
Casa. V. &•, apesar da sua longa vida pública. ainda é um homem 
relativamente moço, que tem um futuro muitO promissor. Nós o 
esperamos de volta no Senado da República. São os meus votos. 

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO -Obrigado, Sena
dor Nal::or Júnior, pelo seu aparte. V. Ex"' foi um daqueles que 
sempre me estin:iularam desde o ilúcio do exer:c;ício do meu man
dato aqui. Sempre tive em V. Ex • um conselheiro, um amigo, uma 
pessoa de larga experiência. Isto que estou diiendo de V. Ex"' to
dos dizem. Se . .quisermos ,ter lições de moderação, de sabedoria e 
de experiência, ouçamos o Senador Nabor Júnior. 

O Sr.João Calmon -Perp:llte-me_Y.Ex•umaparte? 
O SR. G ARIBALDI ALVES Fll.HO - Conoedo o aparte 

a V. Ex•. 
O Sr. João Calmon- Caro Senador Garibaldi Alves Filho, 

V. Ex• sabe que, pelo menos durante duas décadas, eu atuei, em
bora muito inodestamente, na abençoada terra que teve o privilé· 
gio de vê-lo nascer. E o Rio Grimde do Norte, que V. Ex"' acaba de 
proclamar que possui o títUlo de maior produtor terrestre de petró
leo, título realmente digno de todo realce. apresenta realizações 
que merecem um destaque especial na área que é a minha obses
são. que é a própria razão da minha atuação no ·setor politico. A 
terri potigulrr tem uma da~ melhores uniVersidades do nosso País. 
Fo~ uma das- pioneiras da TV Educativa em todo o Brasil, num 
Pais que sempre deu prioridade à televisão ele interesse geral. O 
RiÓ Grande do Norte é a temi que apresenta, aos olhos do Brasil, 
admiração de todos nós, a figura extraordinária de,.,LlJ,Ís da Câmara 
Cascudo. O Rio Grande do Norte ficou marcante na história da 
educação do nosso País pela sua fabulosa escola doméstica, que 
ainda hoje funciona com o mais alto grau de eficiência. O Rio 
Grande do-Norte deu ao País ~stadistas como José Au_gusto, como 
Café Fílbo. E o Senador Jarbas Passarinho lembrou um nome que 
parece estar um pouco esquecido. roas que foi uma figura marcan-:. 
te-i:iã história da educação brasileira, quando lançou um movimen
to de grande repercussão- o CRUTAC. Muita gente pode ter se 
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esquecido dessa iniciativa. mas desejo proclamar a extraordinária Quando o Senador Jarbas Passarinho o escolheu para presidir a 
significaçio dessa idéia pttiguar. Recentemente, o potiguar comew subcomissão da CPI do Olçamento, tive a oportunidade de afmnar 
çw a acalenlar o sonho da extensão, do prolongameniO das águas a companheiros ~~SOS que eu sabia que aquela subcomissão agi
do Sio Francisco at6 a Paraíba. o Ceará, quem sabe at6 _o PiaUi, iia com eficiência e silêncio. V. Ex• há de se reoon1ar que naquela 
tendo à sua frente o potiguar Aluísio Ãlves. Mas creio, nobre Se- CPI mnitas vedetes apareceram. O noticiário estava cheio de infor
nador, que o aspecto mais marcante do Rio Gnmde do Norte é, mações apressadas de quem desejava aparecer um pouco- mais. 
sem dúvida, o interesse na área da. educação. V. Ex• é produto de BrincandO com V. Ex•, eu dizia: ''Garibaldi, você, silenciosamen
uma lena que deu ao Bmsil ftgUms exponenciais na hea: da políti- te, é quem mais aperta esse pessoal." Porque todo dia V. Ex' dava 
ca., da literatura, e a todos nós, do Senado Federal. a prova concre- enb:ada. num pedido qe abertura de conra de uns e cutros . .Jsso sem 
ta de que uma pessoa congenitamente modeSta, para não dizer bu- fazer nenhum alarde. Diariamente, V. Ex' ia procurar as provas 
milde, 6 capaz de realizar proezas na elabomção de leis, na assi- que pudessem documentar uma ação eficiente da CPI para que ela 
duidade insupenível As reuniões das comissões técnicas, desde as não acabasse "em pizza". Muitas vezes, quando me perguntavam_ 
m.ais importantes até as mais seamdárias. Mas V. Ex• man:ava sobre quem deveriam indicar para Relator de uma matéria séria, 
sempm sua presença; sem falar, naluralrnenlc, na atuaçio já devi- que exigia estudos, sem publicidade, eu sugeria seu nOme. V. Ex• 
damente reS.saltada ·na CPI do Orçamento. No momento em que V. sempre foi aquele elemento biscado_ pelas lide~ para exercer 
Ex' se despede do Senado Federal- não em caráter definitivo, por- papéis importantes, pela sua humildade, mas, principalmente, pela 
que, nos seus· verdes, anos, estamos certos de que V. Ex._um dia cs- efiCiência do seu tmbalho, pela seriedade com que sempre o exe
Wá de volta a esta Clman Alta-. desejo exaltar a sua dedicação cutou no Senado Federal- Quando estava paza recebê-lo no Sena
ts.mb&n à causa da educaç&o, o seu patriotismo realmente fora de do, como o mais aritig9 Senador da casa, soube por seus campa
série, e dizer que tenho a certeza, nob!e Senador. de que V. Ex' vai llheiros do Rio Grande do N- que irlamos ter aqui um Senador 
dar, à sua atuaçlo à frente do Governo do Rio Grande do Norte. a que iria se destacar como orador, como" trabalhador e como poli ti· 
IDaiCa do interesse prioritário a ser dada A educação porque, sem co. V. Exa acaba de dar uma demonstraÇão que deve ser agradável 
dóvida nenhuma. s6 através da educação, nlo apenas o Nordeste, até ser seu adversário. Agrndável pela convivência, talvez nem 
mas também os demais Estados do País. e até mesmo o _ _g~ P.ais tanto pela eficiência do seu trabalho. No meu Estado, isso, infeliz
conseguizio superar as graves difiruldades que enfrentam, princi- mente, não é possíve~ não pelo trabalho desenvolvido pelos políti
pa!mente depois de oovinnos deelaraçõts dramMicas cano as do cos em gemi, mas pela açio de uma detenninaóa pessoa- Fiquei 
atual titular da Pasta da Educação, que afinnou que a Educação feliz de ver V. Ex• convivendo, neste momento, com seu adversá.
bmsileira está falida. Creio que coM homens pdblicos da sua cate- rio moiDentâneo lá no Rio Grande do Norte. Esta é uma lição de 
goria a Educação lnsileira ainda trá reabilitar-se, principa.lmente vida: V. Ex .. , mais do que com a humildade, com a simplicidade 
porque o Rio Grande do Norte já tem realizações de iillpO(lAncia que é inermte a seu caráter, cooquista todos os seus companheiros. 
tmnsce.ndenta! na área. da educação. como tive oportunidade de V. Ex._ também me chamava de doutor e eu nem doutor sou, e 
destacar. Desejo, creio que em meu nome. no do Senador Iônice quanto a isso sempre reclamei. Eu via em V. Ex• aquela experiên
Tristio, e tÃt:nbém em nome do Senador Joe.quim Beato, que é um cía do político, aquela qualidade nata do político que tinha muito a 
astro da educaçio universitária-em nosso Estado, integrar o êxito dai- ao Senado. Obrigado pelas lições que V. Ex• ofereceu a todos 
à frente dos destinos do .Rio Grande do Norte. Muito obrigado. nós, parabéns pelo seu tmbalho e votos de felicidade no exercício 
Muitas felicidades! do seu mandato. Se passar pela Bahia e quiser tomar água de coco 

O SR- GARIBALDI ALVES FILHO - Senador João Cal- em Jtaparica. pode me proanu que vai ter IA um aposentado pron
mon, muito obrigado. V. Ex• sabe que a Casa vai perder um solda- to a receber os amigos. 
do da causa da educação, cujo comandante é V. Ex'. Desde o inl-. O SR. GARffiALDI ALVES FILHO - Senador Jutaby 
cio desta Legislatura. .paquela primeira iniciativa de um seminário f..fagalhães, V. Ex•, aí do fundo- do plenário, tem sido injustiçado 
promovido pela ComiSsão de Educação, sempre estive ao lado de pela mídia. Mas não se preocupe com isso, ninguém pode avaliar o 
V. Ex' e, depois, naquela CPI solicitada pelo Deputado João Faus- que é o trabalho do Senador Jutaby Magalhães. Um trabalho diu-
tino. Por trás de todas essas iriiciativas, estavam sempre a presen- turno de examinar todas as matérias, de procurar se mostntr sem-
ça,. a experiência e a participação de V. fu.•. pre atualizado. V. Ex• coiileÇa o dia - isso eu observei- lendo o 

O que posso dizer a V. Ex• é que no Govemo do Rio Gran~ iesümo dos noticiários e dep:>is passa a examinat a pauta. permi
de do Norte darei prioridade absoluta ã educação. Sei que muitas lindo que sempre tenha uma visão a mais ampla sobre o que acon
vezes isso é dito, mas não é realizado. Voo procurar realJ:nenle fa- tece nesta Casa. Quem quiser saber o que está acontecendo no Se
zer com que a teoria transformo-se em plática 00 -GOvemõ do RlO -nado Federal não precisa. consultar a Mesa, pode consullar o Sena
Omnde do Norte. E. então. quando me perguntaxem o porquê, di- dor Jutahy Maga.Jhães, que e~ a par de tudo. 

· rei que tive ao meu lado, durante quatro anos, um professor falan- Quando me perguntavam: "E o Senador Jutaby Magalhães, 
do sobre educação, que foi V. Ex•. que tal?" Eu dizia: 110 SenadorJutaby Magalhães é realmente um 

Muito d:Jrigado. daqueles Senadores a quem o Senado Federal deve muito.11 Penso 
O Sr.Jutahy Magalhães-PerÍ:nite V.Ex•um aparte? que só vamos ter a visão disso se algum pesquisador quiser se dar 
O SR- GARffiALDI ALVES FILHO _ Com muito pm- ao trabalho de consultar os Anais desta Casa para ver o que v_ Ex' 

zer, Senador Jutahy Magalhies. representou neste plenário. Quero prestar_ esse çlepoimento porque 
o Sr- Julahy Magalhães_ Senador Garibaldi Alves Filho, não vou ter outra oportunidade de fazê-lo ou de agradecer o aparte 

pretendo ser breve no meu aparte, porque não desejo repetir os de V .Ex•, Senador Jutahy f...fagafuães. 
inúmeros e merecidos eJogios que V. Ex• recebeu de Senadores O Sr. Pedro Simon- Penníte-me V. Ex_ .. um aparte? 
dos divezsos partidos e de div=as regiões que coiilp(')em o Sena- O SR- GARffiALDI ALVES FILHO - Ouço V. Ex' com 
do. Atmvés da convivência que tivemos, ficou evidenciado o prazer, Senadoc Pedro Simon. 
quanto V. Ex._ é eficiente, culto e sério. V. Ex .. lembrou quando O Sr. Pedro Simon- PreZAdo SenadorGaribaldi Alves Fi
foi designado pelo seu Partido para defender o IPMF. Era uma lho, com profunda emoção transmito a minha alegria pela sua elei
missio dificil. mas V. Ex• foi escolhido pelas qualidades que tem. ção para Governador do seu Estado, mas também com profunda 
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lristeza vejo V. Ex' abandonar esta Casa. Tenho dito, permanente- O SR. GARWALDI ALVES 'FILHO - Sr. Presidente, 
mente. desde quê" tive a felicidade de conhecer e conviver com V. sn e Sr.;. Senadores, esta despedida realmcnle está-se tomando a 
Ex•, aqui no Senado, lá no Rio Grande do Sul, a jornalistas que, cada hora mais dificil. pon:JUe os depoimentos sio muitcrgencro
para mim, V. Ex• se constitui-num padriio daquilo que vejo num sos e tntzem muita emoção. Eu tinha represado ~ta emoção desde 
homem público: seriedade, dignídade, honestidade, vonlade, dis- a hora da vitória, e agora não consegui mais impedir que a emoção 
posição, desejo de aprender. porque a misSãO- que lhe for dada é a tomasse conta de mim... , • 
que aceita. Digo-lhe com toda sinceridade~ Senador Garibaldi AI- Quero agradecer ao Senador Pedro Simon, o Uder do Go
ves Filho: se V. Ex• aprendeu muito nesta Casa- e creio que tem vemo, o_bomem que realmente sempre foi uiil grande exemplo 
razão, com eada um desta Casa V. Ex• tem aprendido-algo - a para mim. Sou etnedebista. penso que V. Ex• sabe que nio sou 
maioria dos Senadores aprendeu muito com V. Ex•, com seu esti- peemedebista, sou emedebista. No Rio· Grande do-Norte, desde o 
lo, com sua Dumeira de fazer politica. Num Brasil onde estamos início da minha vida píblica. ingressei no MDB, e desde a hora 
vivendo uma hora tão triste, tão amargã devido ao que aconteceu que me senti um emedebista. realmente ouvi falar da liderança do 
no Supremo TriOO:nal Federal, uma hora de intetrogaçCies com re- Senador Pedro Simon e do que çonstituiu sempre para o PMDB a 
lação ao que é, como será, como buscamos o Brasil de Fernando sua secção gaiícba, cuja: maior referência em termos de liderança é 
Henrique Cardoso, o Brasll do novo Congresso, dir-lhe-ia com a do Senador Pedro Simon. 
toda sinceridade, Senador Garibaldi Alves Filho, que o Bmsil com Chegando a esta Casa, tratei logo de procurar :realmente 
que sonho é constiwído de homens públicos como V. Ex•. com aprender com-o-Senador Pedro Simon, que me confiou missões e 
sua estatura, com sua maneira de ser, com sua maneira de defender mais missõçs e a todo instante me cumula dessas demonstrações 
suas idéias, cori:l sua maneira de respeitar os demais, com sua ma- de conflança, de generosidade. Depois da minha eleição e até mes
neira de fazer o mínimo que tem de fazer oom a marca de seu co- mo antes, quando estava na Comissão de Orçamento, as pessoas 
ração e com a vontade de fazer certo! Ora. Senador Garibaldi AI- me diziam: ''O Senador Pedro Simon deu uma entrevista na Rãdio 
"'es Filho, se todo político, se todo cidadão, se todo empresário, se CBN e citou o seu nome como um dos Senadc:ns que realmente 
todo Operário,-se todo chefe de familia flzesse como faz V. &• e tem honrado o Senado, tem desempenhado a sua funçio.'' Isso 
cumprisse com o máximo de dedicação a parte que lhe cabe, teria- sempre me deu uma satisfação interior IDDito grande. 
mos um Brasil desenvolvido, porque o crescimento de um país Agradeço também ao Senador Pedro Simon e digo-lhe que 
ocotre quando cada um faz a sua parte. V. Ex• vai fazer a parte de agora a missão vai ser dificil, fazer a parte de governador, nio sei 
govemador, que é uma parte maior, mas o que importa é que cada - não, Senador Pedro Si:mon, é um desafiO. V. Ex• jã foi governador 
um faça a sua parte: se operário, que cumpra suas oito horas de e sabe que realmente é um grande desafio, é uma missão IDDito di-
trabalho; se empresário, que cumpra a sua disposição. O mal é que fícil. · 
temos um Brasil onde só vemos aquilo que ·a CoDStituição nos dá O Sr. Cid Saboia de Carvalho - -V. Ex• me concede um 
como direito, mas não vemos aquilo que a Bíblia nos mostra como aparte, nobre Senador Gari.baldi Alves Filho? 
obrigação, que é ganhar o pão de cada dia com o nosso trabalho, O SR. GARWALDI ALVES FILHO - Pois não, nobre 
seja ele qual for. O importante, Senador Garibaldi Alves Filho, é Senador Cid Saboia de Carvalho. 
que V. Ex• deu um exemplo da maneira de ser do homem, que O Sr. Cid Saboia de Canalho - Senador Ganbaldi Alves 
pode ser um homem político, cidadão, de caráler ou de dignidade. Filho, eu estava no meu gabinete acompanhando as palavras de V. 
Por isso que O Brasil com que sonho, com a transformação na edu- Ex• a esta tribuna. Chegando aqui, p.1de ainda acompanhar ao vivo 
cação da nossa sociedade, dos nossos ftlbos, da maneira de ser do - digamos assim - outros pronunciamentos, através dos apartes 
Brasil do fub.lro, constitui-se de homens como V. Ex•, por quem ofertados a ·V;·Ex• nesse discurso que chamamos de _despedida do 
tenho carinho. aclmiração e respeito. E tenho dito permanentemen- S~do Federal. Quero dizer que. neste momento em que faço este 
te por onde ando que esta Cisa é cOnstituída de homens extraordi- aparte, comporto-me qual se·fora duas ..pessoas: eu e o Senador 
nários. Entretanto, por vãrias razões, cito V. Ex• como padrão da- _Mauro Benevides, que, neste Jl!OmeDto, encontra-se no Estado do 
quilo que chamo-. Ceazá, comemorando os 90 an05 de vida do seu pai. Esse é o moti-

0 SR. PRESIDENTE (Nabor Junior. Fazendo soar a cam- vo pelo qual S. Ex• não se encontra aqui para o apartear. 
painha)- Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por O SR. GARmALDI ALVES FILHO- Senador Cid Sa-
30 ininutos, para -que o·mador conclua a sua oração. (Pausa) boia de Carvalho, o Senador Mauro Benevides deve ter feito um 

Não havendo objeção do Plenário. está prorrogada a sessão grande esforço, pois S. Ex• já chegou a esta Casa. 
por 30 m.iiiutos. O Sr. Cid Saboia de Carvalho- S. Ex• já o aparteou? 

Senador Pedro Simon, V. Ex' continua com a palavra para O SR.GARWALDIALVESFILHO- Sim. 
concluir o seu aparte. O Sr. Cid Saboia~de Carvalho- Nesse caso, flJ.ÇO o aparte 

O Sr. Pedro Simon - Trago o meu abraço muito afetivo e apenas em meu nome. A noite, vim pata Brasília, e o Senador 
quero dizer a V. Ex~ que continue assim, pois, se é Simples. como Mauro Benevides ficou no Ceará, pois estava em meio às come
diz que é, oU se com esperteza sentoo-se ao lado do Senador Jo- morações do aniversário de seu pai. Eu não queria que S. Ex• fi. 
sapbat Marinho, conforme ele mesmo disse', e assenhoreou da sua casse ausente do seu discurso. Mas, desse modo, S. Ex.• esteve pre
culrura. competência e inteligência, ma.s- v_ Ex• sai daqui muito sente por chias Vezes~ e o prazer, portanto, deve ser redobrado. Se
mais culto? Pode ser. Muito mais compelente1 Pode ser. Com nador Gariba.ldi Alves Filho, V. Ex.• deixa esta Casa. tendo ainda 
muito mais conhecimento? Pode ser- Sai daqui governador, mas o alguns anos de mandato pela frente. Isso causa uma certa tristeza, 
que vejõ é que V. Ex• sai daqui o mesmo Garibaldi; com a mesma porque o Senado Federal perde um Parlamentar dessa estirpe, 
dignidade, a mesma maneira de ser, até cOrri-a mesma simplícida- quando poderia tê--lo por mais alguns anos. Mas, dentro do jogo 
de! V. Ex• caminha pelos corredores e alguns perguntarão:· o Sena- político, da vida política, que é complicada potfl:xcelência, o Esta
dor ganhou ou perdeu a eleição? A sua inã.Iieira de ser é absoluta- do de V. Ex• requereu a sua presença no Poder Executivo. O povo 
mente a mesma, e isso eu admiro e respeito em V. Ex •. Meus cum- disse sim a sua candidaOJra que, por certo; já fora uma escolha do 
primentos a V. Ex• e também ao povo do Rio Grande do Norte nosso Partido, o PMDB e ex-MDB, aquele do qual com tanta sauM 
pelo extraordinário governador que terá a paltir do próXimo afio. dade fala V. Ex•. Mas poucos Senadores térão, em quatro anos, 



9034 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACÍONAL(SeÇão ll) Dezembro de 1994 

deixado imagem tão satisfatória, uma imagem tão boa como a que -·-O SR. GARmALDI ALVES FILHO - Muito vbrigado, 
é deixada pelo orador nesta Casa. Os testemunhos colhidos dão Senador AHredo Campos. V. Ex .. desvanece-me muito, sempre foi 
mostras exatamente disso: da boa imagem. do bom conceito de V. um grande colXJ.fWlheiro. V. &• é, sobretudo, um homem de com· 
Ex•, da sua lhaneza, da sua delicadeza, que se alia a uma fumeza gem. um h~em que sempre assume -suas posições nesta Casa. E, 
de caráter, a uma .linb.ã de conduta íntegra e é esse o político que às vezes, até confesso, à primeira vista não entendia muito bem as 
nunca deve faltar ao Senado Federal. Sei que é um patlamenlar jo- posições de V. Ex•. Mas depois, num estudo mais aprofundado, vi 
vem e setá um governador muito jovem ainda e que terá, depois que o Senador Alfredo Campos -tinha sempre razão. Não resta dú~ 
desse govemo, muitos outros caminhos a seguir na vida p:Jlítica vida, Senador Alfredo Campos, de que V. Ex• é um homem que 
nacional ou na vida política de seu estado. e por certo um dia V. honrou o Estado de Minas Gerais -na qualidade de seu repre. 
Ex• voltani a esta Casa. E quero então dizer que não vou ficar sentante aqui. Se valeu o meu depoimento, digo como V. Ex-. 
aqui, potqUe não obtive a miiJba reeleição, mas. se ficasse, haveria - pode ficar certo de que V. Ex• foi um dos grandes Senadores desta 
de sentir muila saudade do.nobre companheiro, haveria de regis- Casa. 
trar a sua falta, pois o seu caráter e a sua personalidade são mar- O Sr. Jacques Silva- V. &• me pemrite um aparte, nobre 
cantes. Digo a V. Ex• que sua atuação foi muito boa em momentos Senador Garibaldi Alves Filho? 
cruciantes desta Casa, inclusive em uma das CPls da Previdência, O SR. GARJBALDI ALVES FILHO - Pois não. nobre 
quando o seu relatório foi altamente satisfatório, ferindo mesmo Senador Jacques Silva. 
uma questão nacional muito-gmve.. Foi brilhante a sua ablação na O Sr. Jacques Silva- -Senador Garibaldi Alves Filho, espe
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Oxçamento da Repú- ro que o meu a pane seja mais breve ainda que o do nobre Senador 
bfica. onde, numa subcotnissão, pontificou o representante do Rio Alfredo Campos. Goslari.a de dizer a V. Ex• que quando cheguei a 
Grande do Norte, sempre com lhaneza e, ao mesmó tempo, com esta Casa V. Ex• se encontrava em campanha no seu estado, cam
fu:m.eza. Esta é a figura ideal do político. Mas falar.un na sua hu- panha esta que, grn.ças a Deus, foi bastante bem sucedida. Por isso, 
milda.de, na sua simplicidade. nesse modo de ser comum, ser igual nossa convivência foi pooca, mas o suficiente, Senador Garibaldi 
a todos, de não vibrar demais, porque, às vezes, quando se ganha e Alves Fillio, para ver em V. Ex• este homem fni::ne, gentil, cmnpa
se vibra muito parece um escárnio sobre o vencido. E V. Ex• deve nhetro e que representa,. sem dúvida, uma garantia de progresso 
ser da minha esthpe: vencidos ou ve.ncedoR:s, guardamos a mesma para o seu Estado. V. Ex•. que foi Prefeito da sua capital e Deputa
personalidade, a mesma linha de conchlta, o mesmo modo de ser. do Estadual, conhece, por conseguinte, os problemas do seu Esta
De tal sorte que recebe. do seu companheiro e representant.e doEs- do. Tenho certeza-de que o Senado vai perder um grande Senador, 
tado do Ceará uma homenagem muito sincera. que esperava eu mas o Rio Grande do Norte ganhará um grande Governador. Seja 
fazê-la em dose dupla. mas o Senador Mauro Benevides deve ter- feliz, Senacior Garibaldi Alves Filho r Muito obrigado. 
se apressado bastanle no Cean1 para chegar aqui a tempo de inter- . O SR- GARffiALDI ALVES FILHO -Muito obrigado, 
vir- como o fez- no seQ discuiSO. O que desejo, Senador Garibal- Senador Jacques Silva. Realmente, até lamento que a nossa convi
di- e é um desejo que será facilmente alcançado, tenho certeza- é_ vência não tenha se aprofundado. Não vai ser possível conviver
que V. Ex•, no Governo do Rio Grande -dO Norte, dê àquele estado mos mais teiDJX>, tendo em vista que os deveres da transição me 
o impulso que ele precisa, o impulso de que todo o Nordeste bra~ chamam ao meu Estado. convocam~me ao nleu Estado. Porém, 
sileiro precisa em todos os rumos da economia, em toOOs os rumos digo a V. Ex• que, na verdade, procurei fazer o melhor possível 
da seriedade administrativa. V. Ex• há de imprimir, com o-seu ca- aqui. E sei que V.Ex•tem um desafiO muito grande, que é o desa
r.iter e com a sua personalidade, em seu estado, a contimiidade de fio de, num curto periodo de tempo, deixar patenteada aqui a sua 
tudo que é bom que já vem acontecendo aü. acrescendo tudo que presença. a ~do seu trabalho no Senado. V. Ex• fique certo de 
seja melhor e fazendo perecer quaisquer acontecimentos que, por que está se desincumbindo muito bem dessa missão. 
venblra, não sejam satisfatórios. Parabéns pela vitória no Rio OSr~IrapuanCoStaJunioi-.:-V.Ex•mepenníteumaparte? 
Gtande do Norte e o lamento senatorial de uma despedida que, por O SR- GARIBALDI ALVES FILHO -Ouço com prazer 
certo, é prematura, mas necessária para o Nordeste e necessária V. &•. 
para o seu Estado. Muito obrigado. -O Sr. Irapuan Costa Junior- Meu caro Senador Garibal-

0 SR. GARffiALDI ALVES FILHO - Muito obrigado, di, está bem viva na minha memória a primeira -imagem qúe tive 
Senador Cid Saboia de Carvalho. grande companheiro, grande da su·a chegada aqui ao Senado, com a sua maneira quase humilde 
antigo e figura muito respeilada nesta Casa pela uriiVersalidade de se apresentar. Tivemos a oportunidade muito rápida de ver que 
dos seus conhecimentos, pela sua cultura humanística e pela sua sob essa sua aparência recolhida se escondia uma brilhante inteli-
cuJb.Jra juridica. V. Ex•, sim.. deixará muitas saudades. Muito obri- gência. Em todas as ocasiões em que presenciei o SetU\dor Gari-
gado, Senador. baldi Alves Filho assumir uma responsabilidade neste Senado ele 

O Sr. Alfredo Campos- V. Ex1 me permite um aparte? se saiu com muita competência, com :Dmito brilho, com muita de-
O SR- GARffiALDI ALVES FILHO - Ouço V. Ex' com dicação. E é cam essa competência, com esse brilho, com essa de-

prazer. . , _ dicação que V._Ex• chega ao Governo do seu Estado. O Estado do 
O Sr- Alfredo Campos- Senador Garibaldi Alves, há pou- Rio_ Grande do Norte está de parabéns. V. Ex•. estou certo, há de 

coo Senador José Samey comentava com 0 Senador Pedro Simon fazer um grande governo naquela importante unidade da Federa
e comigo que, como dizia o ex-senador Paulo Brossard, aparte re- ção. Muitàs felicidades. 
gimental deveria constar de duas palavras 11não apoiadd', porque, O SR. GARIBALDI ALVES Fll..HO -Senador bapuan 
às vezes, ele aumeDla a profundidade do discurso do trib.Jno, se Costa Júnior. muito obrigado pelo depoimento de V. Ex ... Fico 
cansativo e demorado. No fmal desta sessão, que já. foi prorrogada muito Srato. 
por várias vezes. gostaria de ser o mais r.ípido nesta intervenção. Tive a felicidade, com minha presença muito constante em 
Por isso, quero fazer minhas as palavrns de todos aqueles que já todas as.Comissões, de conviver com todos os companheiros e Ie-
apartearam. V. Ex•. Desta forma, meu aparte talvez fosse o maior. v ar deles essa impressão que levo de V. Ex.-: de um homem ínte
Mas quero dizer a V. Ex-: felicidades, Governador, parabéns, Se- gro, de um homem honrado, de um homem que realmente sabe 
nador. representar os interesses do _seu estado, os interesses de Goiás. 
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Muito obrigado pelo depoimemo de V. Ex•. 
O Sr. Eduardo SupUcy- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Concedo o aparte 

a V.Ex•. 
O Sr. Eduardo SupliéY- Eu t.l!mbém~gostBria de cumpri

mentá-lo, em primeiro lugar, pela seriedade com que conduziu o 
seu trabalho como Senador. Desde os primeifos dias de nossa con
vivência, em 1991. pude ver a. dedicação com que aqui defendeu o 
interesse público, a democracia. os direitos à cidadania e os inte
resses de seu Estado, tantas vezes comeDlaDdo dificuldades, espe
cialmente durante o Periodo das secas, dificuldades que observava 
pessoalmente no Rio Grande do Norte. V. Ex•foí a pessOa-que, in
cansavelmente, logo após cada uma das viagens que fazia por seu 
Estado, aqui vinha. transmitir o seu depoimento tão impatante. 
Também pude acompanhat de perto o trabalho que desenvolveu 
nas diversas CPis das quais fez parte, o trabalho fundamental, por 
exemplo, na apJraçãÓ do que ocorria com -o FUndo de Garantia do 
Tempo de Serviço. Cõnsidei'o mesmo qu~ -wes e depois da CPL 
e em vista principalmente da dedícação e do trabalho de V. Ex•. é 
que ·pudemos detectar os problemas que ali havia. A partir da CPI 
é que a participação dos trabalhadores no Consefuo OJrador do 
Fundo de Garantia do Tempo de Sexviço yeio a tornar muito mais 
transparente b.l(lo aquilo que se passa com a administração daquele 
Fundo. Fundamental também foi a participação de V. Ex' na CP! 
sobre o caso PC Farias, na CPI sobre o Orçamento. V. Ex•, presi
dindo a Comissão que tratou das subvenções sociais, realizou um 
trabalho de enorme importância averiguando instituições, indo aos 
locais, trazendo depoimentos importanteS para desvendar algo da 
maior relevância. Gostaria de cumprimentá-lo também pela vitória 
consagradora que obteve, certam~te_ por méritos relativos, pela 
forma com que procurn se conduzir como Parlamentar e agora, 
com certeza, de forma coerente com os princípios que aqui tem de
monstrado. Tenho _a convicção d~ que V. Ex• será um excelente 
Governador do Rio Grande: do Norte. Gostaria de transmitir que 
não apeiias aqui dentro, mas até mesnlo nas cW:ninbadas que fize
mos juiltos pelas manhãs. perto das nossas residências, dialoguei 
diversas vezes com V. Ex• e pude admirá-lo e respeitá-lo. Para-
béns. _ _ __ _ 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO - Muito obrigado. 
V. Ex• acompanhou bem meu trabalho na CPI do FGTS, na CPI 
do Otçam.ento. Aliás, quem quiser fer 1liil depoimento a respeito 
dos trabalhos das CPis deve ouvi-lo. Senador ~ardo Suplicy, 
como todos sabem, V. Ex• é uma presença sempre constante, ques
tionando o trabalho de cada um. V. Ex• se constitui assim num ho
mem pertinaz na fiscalização dos atos do Govemo. tomando-se_ 
também. às vezes até para um certo momentâneo constrangimento 
de todos n6s ?~lamentares, um fiscal do trab<Jllio de todos n6s. 
Mas creio que devO ter passado no ''Teste Eduardo Suplicy". 

O Sr. Eduardo SupUcy- E devo dizer que com nota altís-
sima. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO -Esse teste do Se
nador Eduardo Supliby é realmente um graiJde desafio. Muito ob
rigado. 

O Sr. Edul;ll'do Suplicy- Devo dizer, Senador, que aqui 
aprendo até com meus diletos adversários, como o Sen~dor Ronan 
Tito, com quem, neste fmal de Legislatura, a cada dia, tenho tido 
diálogos de aprendizado - e espero que seja múhlo o aprendizado. 
Muitas vezes disconlamos, quase que diariamente, basta que che
guemos aqui e já começa a divergência, que é" sempre um aprendi
zado e espero que em defesa do povo brasileiro. 

O SR. GARffiALDI ALVES FILHO- Na verdade. quero 
dizer que com relação ao Senador Eduardo_ ~uplicy verificou-se o 
que sempre ac_on_teceu na minha vida, ou seja, foram pooquíssimas 

as divergências que tive com S. Ex•.-E diga-se, por oportuno, que 
ter poucas divergências com o Senadoc Eduardo Suplicy já é um 
gnmde feito, uma vez que S. Ex• está sempre questionando e di
vergindo, o que é a marCa do seu -trabalho. 

Senador Eduardo Suplicy, V. Ex• sabe que sou um grande 
admiradof da maneira cOmO V~ EX• se conduziu. Uma das missões 
mais dificeis da minha vida parlamentar - apenas pant ficar regis
trado nos Anais - foi realmente presidir uma sessão que tinha de 
um lado o Depilado Ricardo Fiúza dizendo que naquela reunião 
da Comissão de Subvenções Sociais não poupaiúl o Senador 
EduaJtlo Suplicy e. do ootro lado. o Senador Eduardo Suplicy. que 
nunca fX'Upou ninguém. -

Graças a Deus, entre mortos e feridos, escaparam todos, in
clusive o Senador Eduardo Suplicy e o Ministro Ricardo Fiúza. 

Sr. Presideü.te, s.,as e Srs. S~s. quero agradecer apre
sença do Deputado Henrique Eduardo Alves, que foi um compa
nheiro coostante ao meu lado, desde 1970, quando iniciamos a 
vida pública no EstadO. 

Desejo fazer uma pequena retificação aO aparte-do Senador 
Mauro Benevides, visto que o Deputado Henrique Eduardo Alves 
ji está no seu sétimo mandato, e não no quarto. para orgulho de to
dos n6s, norte--rio-grandenses, pelo seÜ desempenho. Quero agra
decer a presença do Deputado ~ite Cipriano Conêa, que está. 
momentaaeam.ente, nas galerias, mas brevemente estará no plená
rio da CâmaJ:a Federal. honrando o Rio cm,de do Norte. Quero 
agradecer também aos conterrâneos que vieram oovir minha des· 
pedida e pedir desculpa por ela ter-se prolongado. Quero pedir 
desculpas também pelos momentos de emoção que aquí vivi. ESsa 
despedida realmente vai estimular-me muito quando eu me inves
·tír das funções de Governador de Estado. porque. na vetdade. en
frentei um grande desaf10: vim para o Senado sem maior experiên· 
cia, e posso dizer- vou fugii da humildade que sempre me carac
terizou - que vim e venci. Será que posso dizer que venci? Parece 
que sim. 

O Sr. Gilberto Miranda - V. Ex• pemllte-me um aparte? 
O SR. GARIDALDI ALVES FILHO- Com muito pra

zer, Senador Gtlberto Miranda. 
O Sr. Gilberto Miranda -Senador. lamento s6 ter ouvido 

o final do seu d~o. Eu estava na Comissão defendendo seus 
interesses, o interesse do Rio Grande rlQ.Norte. Quero dizer a V. 
Ex• que nesses dois anos em que convivi com V. Ex• na CPI do 
Orçamento. neste plenário e em tOdo lugar. aprendi a adminl.-lo. 
Tenho certeza de que, com a sua eleição, quem ganha não é s6 o 
Estado, ganha também o Pais, com o seu exemplo de seriedade, de 
grandeza; de honestidade. de integridade. A V. Ex•, meu amigo 
Garibaldi, desejo -toda a felicidade e que a esta casa, DO final do 
$_eQ mandato, V. Ex• retome. Tenho certeza de que V. Ex• ajudaci. 
e multo, O fiais. Muito Obii8ad0, 

O SR. GARIBALDJ ALVES FILHO- Senador Gilberto 
Miranda, muito obrigado pelo aparte e, sobretUdo, pela aj.Jda que 
V. Ex• estánosdando na Comisoão de Orçamento. 

Não me iifaro apelias à ajida ao Rio Grande do Norte, mas 
também à maneira como V. Ex•.est.á se conduzindo como Relator 
da Comissão de Orçamento, adotando critérios transpMentes, jus· 
tos e equânimes. Isso s6 vai beneficiar o Rio Grande do Norte. 

·' 

Sr. Presideote. Sr's e Srs. Senadores. muito obrigado. (Palmas.) 

Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Filho, 
o Sr. Chagas Rodrigues, JOVice-Presidente, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Jú
nior, 2° Secretário. 

Durante o discurso do Sr. Garibaldi Alves Füho, 
--o ST. Nabor Júnior, 2° Secretário, deixa a cadeira- da 
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presiMncia, que é ocupada pelo Sr. Chagas Rodrigues, 
]

0 Vice-Presidente. 

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Senador Gari
baldi Alves Filbo, a Plesidência associa-se às justas bonienagens 
prestadas a V. Ex• pelo Srs. Senadores, certa de que um homem 
com o elevado espfrito ptlblico de V. Exa fará.. sem dúvida, uma 
administração fea.~nda. justa e brilhante no seu Estado, o Rio 
Gnmde do Norte. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
José Fogaça - José Sarney- Mário Covas .:.:. MaUro Bi!Devi

des- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Raimundo Lira- Ro
nan Tito- ValmirCampelo. 

O SR. PRES,IDENTE (Cbagas Rodrigues. Fazendo soar a 
campainha.) - Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão 
por trinta minutos. (Pausa..) 

Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão 
por mais trinta minutos. 

Sobre a Mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. I o Se-
cretário: - - - -

São lidas as seguintes:-

Senhor Presidente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

tennos do& arts. 55. ill, da Constiruição e 39, a, do Regimento ln
temo, me ausentarei dos tmbalhos da Casa., a fJ.ID. de, no desemt:e
nho de missão com que me distinguiu o Senado, participar, na 
qualidade de Observador Parlamentar da Deelaração do Brasil á 
XLIX Sessão da AsseD\bléia Gemi das Nações Unidas, no periodo 
de S a 12 de dezembro correnle 

Atenciosamente saudações, Senador Odacir Soares. 

Em S dezembro de 1994 

Senhor Presdiente 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, nos 

tennos dos arts. 55, m, da ConstituiÇão e~39, a, do Regimento ln
temo, me ausentei dos trabalhos da Casa, a fim de, no desempenho 
de missão com que mp_ distinguíu o Senado , participar, na quali-. 
dade de Observador Parlamentar, da Delegação do Brasil ã XLIX 
Sessão da Assembléia Gefa.l das Nações Unidas, no periodo de 14 
a 22 de dezembro cozrente. 

Atenciosamente saudações, Senador Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Os expedien-
tes lidos vão a publicação. · - -- - -

Na presente sessão terminou o prazo para apresentação de · 
emendas às seguintes matérias: Projeto de Lei da Câmara D0 

I !()194 e Projeto de Lei do Senado n• 83/93. 
Os projeto não receberam emendas e serão incluídos em 

Orddm do Dia oporlllnamente. · - · · 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, os Oficios n"s S/83, 84, 85 e 
86, de !994 (n•s 3.ni, 3.773, 3.ns e 3.774194, na origem), enca
minhando, nos termos da Resolução D0 11, de 1993, do Senado Fe
deral, solicitação para ·que os Governos dos Eslados de São Paulo 
e de Goiás e as Prefeituras MUnicipais de São Paulo e Rio de Ja
neiro possam contratar operações de crédito para os fms que esj)e- -
cm~. . 

As matérias serão despachadas à Comissão de AssUntos 
Econômicos. ---

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A Presidência 
recebeu, do Banco Central do Brasil, o Oficio n• 3.772. de 13 do 

corrente, encaminhando a complementação dos documentos ne
cessários à instrução do Ofício sn 4. de f994. 

O expediente será anexado ao processado da matéria '!m re
ferência. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Sobre a mesa, 
requerimenlO que será lido pelo Sr. 1° Secretário. - -

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.003, DE 1994 

Nos termos do art. 21 O do Regimento Interno, requeiro a 
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo "Carta Aberta ao Pre
sidente Eleito- Fernando Henrique Cardoso", de autoria do jorna
lista Arlindo Porto, JXlblicado no jornal A Critica, de Manaus. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. - Senador Au
reo Meno:· 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - De acordo 
_c:om o art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será 
submetido ao exame da Comissão OireLora .. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
reqtfeiirilentos que seião lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

Brasília, 29 de novembro de 1994 

REQUERIMENTO N" 1.004, DE I 994 

Requeiro, nos tennos do § 1° do artigo 13, do Regimento 
Interno do Senado Federal, sejam considerados como licença auto
rizada, os dias 2, 5 e 12 de dezembro do corrente ano, quando esti
ve ausente dos trabalhos da Casa. atendendo a compromiSsos poli
tico-partidários no meU Estado. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994- Senador Alfre
do Campos. 

Excelentíssimo Seriboi" PreSideiite do Seriado Federal 

REQUERIMENTO W 1.005, DE 1994 

Requeiro, na forma do art. 13 § 1°, do Regimento Interno. 
sejam consideradas como Iic:ença autorizada as minhas ausências 
registradas nos dias 7, 8, 9. e 10 de novembro de 1994.- Nelson 
Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (éhãgas Rodrigues)- Aprovados os 
requerimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) -Antes de dar
mos início à Ordem do Dia, desejamos comunicar aos Srs. Sena
dores que realizaremos ainda boje duas sessões extraordinárias. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

tárid. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" I .006, DE !994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento lntemo, re

queiro inversão da Ordem do Dia. a fim de que a matéria contante 
do item 51 seja su h metida ao Plenário em primeiro lugar 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994.- Josapbat Ma
rinho. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento será feita a inversão solicitada. 
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tário. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre· 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENfO N" 1.007, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno. re

queiro inversão da Ordem do Dia. a fiiD de que as matérias dos 
itens n"s 38, 36, 48, 49, 50, 52, 53,.54, SS, 45 e 28 sejam submeti
das ao Plenário antes do item n° 1. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. César Dias. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Aprovado, o 
requerimento, será feita a inversilo solicitida. 

O SR- JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra. • 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela or
dem.) - Sr. Presidente, em entendimeniO com a Secretaria da 
Mesa, eu tinha pedido para examinar a possibilidade de inversão 
da pauta:do Item 44, que trata da questio de saneamento, e obtive 
a gara.Dtia de que seria feita. E, agora. oovindo V. Ex• citar os 
itens, não o ouvi falar no item 44. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O n:queri
mento de V .Ex• poderá ser encaminhado à Mesa e será submetido 
ao Plenário, passando a ser examinado çlepois dessas mat&ias, 
cuja inversão já. foi aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) -Item 51: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n• 100, de 1994(apresentado pela Comissão de As
sunlos Econômicos como conclusão de seu Parecer D0 

244, de 1994), que autoriza o Governo do Estado da Ba
bia a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Eslado da Bahia - LFfBA. destinan
do-se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária com 
vencimento no 1° semestre de 1995. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões cromá
rias, a fiDl de receber emendaS; nos ten:D.os do art. 235, n, F, do 
Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas eme~das. 
Passa-se à discussão do projeto, ein turnO único. 
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra 

para discutir. --
0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavrn. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discu

tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, mais uma vez quero 
deixar registrado nos Anais desta Casa que votarei a favor da ma
téria de interesse do Es\"do da Babia. 

Não tenho nenhum relacionamento político com o Governo 
do Estado, pelo contrário, sou adversário dele e faço questão disto, 
mas também faço questão, como Senador, de agir de maneira dife
rente. 

No periodo do ex-Governador Waldir Pires, representantes 
do Governo do Estado da Sabia, na época oposição ao Governa
dor, vinham a esta Casa para soliCitar-aoS Srs. Senadores, Uderes 
do Governo, que votassem contra os empréstimos para aquele Es
tado. 

Foi necessário interromper os traballios do Senado para fa
~ com que fosse aprovado um projeto ·que beneficiava o Estado 
da Bahia, pois esses representãntes enchiam ·este plenário para pe-

dir e, às vezes, ameaçar o Líder do Oovemo, caso se a~esse .• 
votar a favor do projeto. E ele, como U.der do PMDB? fot ao Presi
dente da República, ao então Presidente Jost S"':""Y• para coose
gu:ir um co:wprumisso de impedir que fossem enVIados os tealiSOS 

necessários para a Sabia. . _ . _ 
O compromisso fo1 fnma.do, mas nao fru cum_pritlo- En~ 

quanto o ex-Govemador Waldir Pires estava no exetclc10 do man
dato de Governador, nenhum recurso foi levado para o Governo 
do Estado da Babia. Esse não é o papel de quem represeniA o Esta
do nesta Casa- O meu papel, a minha obrigaçio é dar coodições ao 
Estado de fazer o seu tmbalho em beneficio da popllaçio local 

Sei que na campanha eleitoml foi dito, muitas ve2es, que o 
Estado da Babia não devia, mas aqui está a comprovaçio de que 
deve. Entretanl.o, também não é isso o que inkressa. Sr. Presidente. . 

Q.lero deixar escrito nos Anais desta Casa que o adversário 
do governador, o adven;ário dos elementos que compõem o Go
verno do Estado da Bahia está. aqui para votar e aprovar esse pro-
jeto que é de interesse do Estado. 

O SR. !'RESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Cootinua em 
discussão a matéria. (Pausa) 

Nio havendo quem queira discutir, encerro a discussio. 
Em votação. 
Os Srs. SenadOIOS que aprovam o projeto queiram permane

cer sentados- (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redaçio final 

É o seguinte o pujeto aprovado: 

PROJETO DE: RESOLUÇÃO N"/,?·~ DE 1 ..... 

~ o ,Gowmo do EstMo da a.N• ........... 
~ de or.n. pUblka, Lnu Fln8nc:elna do 
Tnouro do &a.do d8 ll8hla-LFTIIA, t e: ada u 
o. ,..._ 110 gtrv de .... dhtd8 mol:lilt*tll com 
v.nc:inwltO no 1•..,...... d81tll. 

An. t• é o governo do E.-tl dll Bahla aJtcr!zlldo. noa termo. di 
RaiOiuçlo n- 11, de 1994. do s.naoo Federal a amrt1t lllti'U Financetral do 
THCK.n> do Eat.do di ~ para ~ di> sua divida moOdi*ia com 
vencunentonot•~de1995. -

Arl. :2- A enuNIO deveril ..- reelrzadrl Aat seguntes condlçOM. 

a) qua"llklede: a..- clefinfdll ~ dU do ru;ate dos titules • .-..n 
substituldol. • medt.nte aplicaçlo da Emenda Constitucional ~ 03. dedu:zldll a 
pãrcOf• de 0.60%. 

b) modiiNdede: notniMtliiH.OiftlfJVol, 

c) Nndlmento: 1p ao du Letras Fin.nce1ru do Tosouro-LFT. 
cnadas pelo oecreco-t.•1 n• 2.376. do 25.11 ar. 

emitidos: 

d) prazo: 3~: 

•l valor n«<''tMMI: RS 1.00 

f} caiK ... fsdcadoe tflukle a ..-em aut.tftuldoe: 

551096 
- 551094 

55109( 

VENCIMENTO 

15.01 95 
150295 
150395 

QUANTIDADE 

10 774 786 95EI 
28.417 305 205 
22 695 396 5&4 

g) prwvido de cotocaç.IO • vencimento d011 tltulos a ..-.m 
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CQ!:,OCACÃQ 

.16 01 95 
15 0295 
1503.95 

VENCIMENTO IIIJ.&.Q •oATA-BASE 

15 01 96 
15,02.96 
15.03.96 

55109!5 
551096 
551096 

16 01 95 
15 02 95 
15 03 95 

h) fonflll de colocaçlo: atravfls de of1tr1as pUblrc:as, nos tennos da 
Resoluçlo rf" 65. de 20.0979, do S..nc:o Central. 

251094 
r) autorfuçlo legi.a.tlva: Ler rf"4828, de 17 02 89 e ~e• n" 6 676. de 

Art ~ A presente aut:orizaçlo deYenl ser e:.et'Cida no prazo de 270 
(duzentos ete~entl) dras, a contar de sua publrcaç.;\o. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 38 

Oficio n• Sn4. de 1994, do Sr. Presidenle do 
Banco Central, êncimrinba:Ddo ao Seriadõ Fe<leral solici
tação da PrefeitUra do Município de São Paulo, relar.iva 
ao pedido de emissão de Letras Financeiras do Teswro 
daquele Município, destinadas à liquidação de precató
rios judiciais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômlcos.) 

Nos termos do art. 140, letrn. a, do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador Gilberto Miranda para proferir parecer so

- bre a matéria. em substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB - AM Para pro
ferii- parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. S:r"s e Srs. 
Senadores, parecer da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o 
Oficio n° Sn4, de 1994, do Sr. Presidente do Banco Central do 
Brasil, encaminhando solicitação da Prefeitura Municipal de São 
Paulo para emissão de Letras Financeiras ·do Tesouro do Municí
pio de São Paulo, cujoS recursos sérão destinados à liquidação de 
precat6rios judiciais pendentes de reSIXJnsabilidade daquele Mu
nicípio. 

Sr. Presidente, S:r"s e SIS. Senadores, o nobre Senador 
Eduardo Suplicy encaminhou oficio a esta Presidência~ Posterior
mente, o referido oriéio foi erivíado ao Banco Central pedindo que 
a Prefdliira de São Paulo prestasse contas dos recursos aprovados 
para pagamento de precatórios. 

Depois de quatro meses à frente da relatoria da dívidã-da 
Prefeítu!ã. de Siio Paulo e várias reuniõeS com o Presidente do 
Banco Central, Dr. Pedro Malan, com o Dr. Alkimai Moura, Dr. 
Jairo Cruz, e com toda a equipe daquela ínsi.ituição, após diligên
cias feitas pelo Banco Central e auditoria junto ao Tribunal de 
Contas, junto à Prefeitura de São Paulo, atendendo a pedido do no
bre Senador Eduardo Suplicy, quero, tão logo seja votado, passar à 
mão de S. Ex~ tcxia essa documentação, composta de provas e con
clusões dOS1pagamentos eferuados pela Prefeitura de São Paulo. 
Peço-lhe que fique responsável pela docui:nentação e possa confe
rir o parecer favorável do Banco Central do Brasil, que, inicial
mente, antes de elaborar a perícia, havia chegado a aproximada
ment~ 24 milhões de reais. Hoje, chega-se à conclusão de que a 
Prefetrura de São Paulo, na sua exposição de motivos, nos quatro 
meses, demonstrou ao Banco Central e a este Relator prova, de
pois de serem analisados e votados, pelo Tribunal de Contas , os 
comprovanles do pagamento tctal do uso do dinbeiro pan1 precat6rios. 

Sendo assim, passo-lbe toda a ~l:liDentação em anexo, 
para que V. Ex~. junto com ·a ·assessoria, conftra-a. Passo também 
às suas mãos relatório do Banco Central, cOm uma cópia do Tribu
nal. Forneço a V. Ex• toda a documentação, para provar que o Pre-

- feito de São PiiulO e ã: Secretaria da Fazenda p3gára:in e qüítarâin 
tudo o que foi emitido. 

Sendo assim. o parecer do Relator é favorável à aprovação 
do pedido da Prefeitura, juntO com 6 parecer favorável do Banco 
Centralt.para 606.490.548 Letras do Tesouro Municipal. 

QUero também dizer que houve uma inovação. Propõe-se 
_ que os títulos sejam emitidos em 8 parcelas, sendo que a primeira, 
datada em 15-12-94,senl no valor de 106.490.548 reais,<ie acordo 
com os pagamentos da Prefeitura, as outras parcelas serão iguais e 
correspondem ao valor de 62.500.000 reais. · 

Sr. Presidente, sendo assim, peço que seja tirada cópia, a ser 
entregue ao. Senador Eduardo Suplicy, de 11 páginas do parecer do 
Banco Central, em que a única exigência feita é que a Prefeitura 
comprove a atualização do pagamento da Previdência Social. 

Acabei de receber. nesta tarde, a Série F no 578347 do 
INSS, datado de 8 de dezembro, em que se dá como quitada em 
dia a dívida da Prefeitura de São Paulo. Também passo às mãos do 
Senador Eduardo S~plicy Cet!idão. ~. pagamento. relatório do 
Banco Central e comprovante de todas as contas cbe.cada.s e f!pro
vadas. Espero que S. Ex~ devolva esses.docurnentos., depois de 
conferidos, à PrefeitUra de São Paulo, ao Dr. Celso Peter. Esse se
ria um favor que V. Ex~ me faria. 

Sr. Presidente, dou pela aprovação do projeto do Prefeito de 
São Paulo, com o aval do Banco Central, que, depois de quatro 
meses e de diversas reuniões com o Relator, com o Prefeito e com 
o :Secretário, deu parecer favorável à matéria. Passo a V. Ex.~ o do
cumento em anexo. 

É o parecer, Sr. Presidente, que passa a ler na íntegra. 

É o seguinte o Parecer lido 

PARECER 

DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS. 
EM PLENÁRIO sob" o Oficio "S" 11" 7-4, de t99<4 
(Oficio PJU:SI N" '"' JJIS. de %1.10.9.(, na ori1em), 
do Sr. Presidente do Ba•co Ccntr"IJ do Bnsil 
eacaminharado solldtaclo da Pmeltun MunM:ipal 
1te SiO Pl"ulo, par.a ttninio de UtnJ Finaaceins do 
THouro do Municipio de Sio Paulo - LfTMfSP, 
c:ujos retunos ferio destinado. .lo llquid•do de 
prffUórios judidAb ~denleJ, de rTiponsabilld~de 
d1qurle Municipie. 

RELATOR: 

Vem a esta Casa oficio ite .Senhor Presidente do Banco 

Central do Brasil encammhando solicitação da Prefeitura Mumcipal de São 

Paulo, para emissão de letras Financeiras do TeSouro ·do Municip10 de São 

Paulo - LFTM/SP., cujos m:ursos serão destinados â liquidação de precató:ios 

judiciais pendentes, de responsab•lidade daquele Mumcip10. 

O plezlo encontra-se mstruido nos termos da Resolução 

n° 11194, que dispõe sobre lirmtes globais e condições para as Oper.lções de 

credito mtemo e e.-.::cerno dos Estados. do Disflit~ Federal, dos Municiptos e 

suas amarqmas, inclusive o lançamento de. títulos da divuia" pUblica. 

A ermssão de LFTM:·SP, ora sob anâlise, apresenta as 

seguintes características: 
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a) Dcnominaçlo 

b) Qu1ndd1de 

c) Mod•lid1de 

d) Rrndimento 

e)Pnzo 

f) V•lor Nominal 

g) Fonna'de 

Coloaçlo 

h) Au1oriuçlo Le-

&i!lbtiva 

·Letras Financeiras do Tesouro 

do Municipio de SI<> PaulC' • 

UTM/SP; 

: 606,440.548 LFTMISP; 

: nominativa-mmsferivd; 

: igual ao das Letns Financeiras do 

Tesouro Nacional- LFT, criadas pelo 

Decreto Lei ng 2.376, de25.11.87~ 

: afC S anos; 

' RS 1.000.00 ( CET!P) ; 

1 através de ofertas pUblicas, nos termos 

da Resoluçlo ng 565, de 20.09.79, do 

Banco Central do Brasil; 

: Decreto ng 27.630, de 26.01.89; 

i) prt'Vislo de coloc1çlo e vftlcimtnto dos tihllo!l a !lerem 

emitidos: 

DATA-BASE DATA DA COLOCAÇÃO VEliiCT,\'IENTO QUANTmADE TIFO 

01.07.94 t5.t:U4 01.07.1999- tOIS..490.541 ...... 
01.07.94 -15.01.95 01.07.199' 62.500,000 ...... 
01.07.94 1!1.02.95 01.07.1999 62.500.000 69~0 

01.07.94 15.03.95 01.07.1, 62..500.000 ...... 
01.07.94 15.04.95 01.07.19, 62.500.000 695000 

01.07.94 15.05.95 01.07.19911 23.921.960 695000 

01.12.94 15.05.9!1 01.12.1999 Jl.5'11.040 69SOOO 

01.12.94 15.06.95 01.11.1999 61.500.000 695000 

Ol.t:Z.94 15.07.95 01.12.1999 Q:"500,000 695000 

01.11.94 15.01.95 01.12.1999 6%.500.000 695000 

TOTAL 606.490.548 

O processo- cncontra·!C adequadamente instruido, de 

acordo com as cxigi:ncias do art:"t3 da Rc:saluçao acima referida. Cabe 

ressaltar. no entanto, que a ccrtidâo negativa do rNSS e o certificado de 

rc:gu.laridadc do FGTS necessitariam revalidação pois ji. se encontram com 

validade vencida. 

O B01nco Central do Brasil pronundou~sc sobre a operação 

atravCs do Parecer DEDIPIDIARE·94n008 de 12.12.94. O Banco Central 

conclui que a cmiss~o de parcela relativa ao 6° oitavo de prccatórias judiciais 

possui amparo legaL Cotf\ relaçao à emissão pata cobrir a correçilo monetária 

anterior e posterior à promulpçãD da. Cons~tuiç!Õ, o parecer diz que a 

Prefcirura poderia ter direito ia emiss!o n!o realizada., cabendo, no entanto, ao 

Senado Federal, a decisão sobre a constitucionalidade do pleito. 

Com rclõlç!o ao " pleito relativo à emissão de títulos para 

pagamento de precatôrios apresentado! cm 1989 c 1990, mas homologados 

antes de 05. 10.88. a principio, o pleito procederia, jâ que a não inclusão no 

valor inicial decorreria do desconhecimento dos mesmos." Contudo, como a 

Prefeitura jà cfctuou esses pagamentos. o Banco Central diz que, a rigor, os 

· recursos obtidos com a cmiss:lo de tiiUios se destinariam a outras finalidades 

que não o jng:lri"Lcnto de precatôrios judiciais. Ocorre que :i Prefeihlra já pagou 

esse mom:mte e pólta tanto te\'e de desviar recursos de outras fontes. A 

emissão a ser autorizada nada mats faria se não comgir o desvio intcial 

Atendendo a sugestão do Banco Ccntt;il, que assinala que o 

mercado não vem se mostrando receptivo a colocaç,ão de nOW)S papCis, e 

\'tsando C\lltar questionnmentos funrros sobre a cfetiva utilização dos recursos 

obtido! com a emissão dos tinrlos, sugerimos que a colocação se dê a cada 

mês, à medida que se fizerem necessários os recursos. 

Atendendo outra recomendação do Banco Çentral, 

sugerimos que, dado o elevado volume de papêis dessa natureza, jâ 

concentrados no ba11co custodianle da Prefeirura., tal cmrssão seJa custodiada 

em outro banco comerc-ial. 

Considerando, pois, QW?" se encontram atendidas a.s 

condiçõc!l estabelecidas na Resolução n<> I 1194, somos de parecer favorável ao 

atendimento. do pleito da Prefeitura Mumc1pai de São Paulo, nos termos do 

seguinte: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" lo{, DE !994 

Autorita .1 Prd"~tilllr:ll Munldp•l d~t Sie 
P•ulo • ~tmilir, ztnyft dt offf!as 
pliblicas, Lttnls Fin•n~r:IIS do T~tSGuro 
do Munidpio dt SJo P.1alo (LFTM.SP)., 
fàjos rtfunos scrJo dMtin•dos à 
lfq•id•dio dt prec.11órios judiciais 
ptndC'IItn, dt mpem•billd•de d•quele 
Muniripio. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1 g E a Prefeitura de São Paulo autonzada, nos termos da 

Resolução n° 11, de 1994. do-Senado Federal a em1t1r Letras Financeiras do 

Tesouro do Municlpio de São Pnulo (LFTM-SP), para liquidação de 

precatórios judiciais pendentes. de responsabtlidndc daquele Municipio. 

Art. 2" A emissão deverá ser realizada nas segurntcs 

coodições: 

a) Dcnomina~o 

b) Quantidade 

c) Modalidade 

d) Rendimento 

e) Pt":lzo 

: LetT;lS Financeiras do Tesouro 

do Município de São Paulo -

LFTM/SP; 

: 606 440.548 LFTMISP; 

: nominaiJ\19-transferivcl; 

: 1gua( ao das Letras Financc~ras do 

Tesouro Nacional- LFT. cnacfas pelo 

Decreto lei n° 2.376, de 2.5.11.87; 

: .:1tC 5 anos; 
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f) Valor Nominal ·.RS 1 000,00 ( CETIP) ~ 
Coloc:.aç.lo · atrnves de ofcnas tnJbiK:as. nos tennos 

d:~ Resolução n' 565. de :!0 09.79. do 

Banco Cenfml do Brasil; 
(•) em dccorrC:nc:i:~ desse valor de P. U., as quantidades sedo 

dividida5 por 1 000 (mil). de forma a adequar o valor 

fin:Jnc:eiro d:~ coloc:~ç:Jo. 
h) AutoriZ3çio L~ 

gislaliu 
J!:) Forma dr 

DATA-BASE 

01.07.94 
01.07.94 
01.07.94 
01.07.94 
01.07.94 
01.07.94 
01.12.94 
Ol.l2.94 
01.12.94 
01.12.94 

TOTAL 

Oe<:reto n° :27.630, de 26.01 .89; 

i) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem 

emitidos por bancos partiulares: 

DATA DA COLOCAÇÃO VENCIMENTO QUANTIDADE TIPO 

15.12.94 01.07.1999 106.490.548 . 695000 
15.01.95 01.07.1999 62.500.000 695000 
15.02.95 01.07.1999 62.500.000 695000 
15.03.95 01.07.1999 62.500.000 695000 
15.04.95 01.07.1999 62.500.000 695000 
15.05.95 01.07.1999 23.921.960 695000 
15.05.95 01.12.1999 38.578.040 695000 
15.06.95 01.12.1999 62.500.000 695000 
15.07.95 01.12.1999 62.500.000 695000 
15.08.95 01.12.1999 62.500.000 695000 

606.490.548 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo de 

270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução· entra em vigor na data de sua 

publicação. 
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O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigu.S)- O parecer fa- Eu havia solicitado uma cópia ao Senador Gilberto Miran-
vonível conclui pela apresenlação do Projeto de Resoluçio D0 107, da, que não teve tempo de obtê-la. InsislO, porque tenho solicítado 
de 1994, que autoriza a Prefeitura Municipal de Siio Paulo a emi- o direito de ver aqueles dOCllmentos já há pel<' menos três sema
tir, através de ofertas públicas,J...etras Financeiras do Tesouro do nas. E só hoje aqui os observo. 
Município de São Paulo- LFTM:-SP, cujos recursos serão destina- Então, Sr. Presidente, requeiro regimentalmente vistas dos 
dos à liquidação de precatórios judiciais pendentes, de resp:m.sabi- documentos para que, ao loogo desta sessão, mas antes da votação. 
lidade daquele Município. - - - possa melhor estar disrutindo a maiéria. 

Completada a fase de instrução. passa-se à disrussão do O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente. peço a palavra para 
Projeto, em tutno único. · -discutir. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Peço a palavra para disru- O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- V. Ex• tem a 
tir, Sr. Presidente. palavra, para disrutir. 

o·SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- V. Ex• tem a O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para discutir. Sem re-
palavm. visão do orador.) - Sr. Presidente, antes de mais nada gostaria de 

O SR. EDU;\RDO SUPLICY (PT -SP. Para discutir. Sem dizer que é para mim uma h00111 ser chamado por V. Ex• de seu 
revisão do orador.)- Sr. Presidente, tenho dialogado com o Presi- Colega. 
dente do Bmco Central. Pedro Malan, com o Diretcr da Área Mo- Mas pedi a palavra para lembmr que existem as comissões. 
netária, Alkimar Ribeilo Moora e com o Senador Gilberto Miran- E lá sim, nas comissões, o Regimento nos permite vista dos doeu
da sobre esta questão, já colocada no Senado há tempo, porque as mentos. 
indicações que temos são no sentido de que a Prefeitura Municipal Por ourro lado, gostaria de lemlra:r ao Senador Eduardo Su
de São Paulo tem-se utilizado do expediente de solicitar autoriza- plicy que, quando a Prefeita Lui.za Erundina, do seu Partido, teve 
ção ao Senado Federal para a emissão de lfnllos para fms de paga- dúvidas sobre a rolagem de uma dívida, inclusive com obser~açõ
mentos de_.precatórios judiciais. --- - es do Banco Central, eu era Lider do PMDB, da maior Bancada. E 

Entretanto, utilizados esses recursos, parcialmente para recebi aqUi rim emissário de S. S" pedindo-me evitar a obstrução 
aquela finalidade bem como pam outras, como o pagamento para da matéria, 'POis era da maior impoitância para ela aquela rolagem 
obras que têm sido executadas na cidade de São Paulo. de dívida. embora os relatórios do Banco Central trouxessem. 

Ora, a ConstituiçãO de 1988. em suas DisposiÇÕeS Txansitó- como é de praxe, algumas obsetvações técnicas. 
rias, permite a emissão de títulos para pagamento dos oitavos rela- Examinei os documentos, ainda que perfuntoriamente, e · -
tivos a precatórios judiciais existentes até aquela ocasião, desde lembrei ao emissário da Prefeita Enmdina que certas questões são 
que estritameute para aquela fmalidade. privativas do Seuado FederaL Eutre elas estã a aprovação de rola-

Na Câmara Municipal de São Paulo, o Vereador Odilon gem de dívida, autorimção de pagamento de precatório etc., etc., 
Guedes realizoo um txabalho de levantamento, para verificar, com de aCOI'do com a Constituição. 
dados da própria Prefeitura Munídpal de São Paulo, o quanto, do O Banco Central nada mais é do que órgão assessoc do Se
saldo existente de lÍtulos emitidos, havia sido utilizado para fms de nado Federal. E não prosperou - não deixei prosperar- nenhuma 
precatórios judiciais. Existia. segundo cálculos ,.:entes, um saldo a.titude protelatória. naquela época, para não atrapalhar a adminis
de mais de 300 milhões de reais ou de dólares uão utilizados para tração proficua, extraordinária da Prefeita Luiza Erundina. 
a fmalidade. Faço isto com muita traD.qüilidade, porque o atual Prefeito 

Assim, avaliamos que seria muitáliriportante que houvesse não pertence ao meu Partido, e eu soo o Lider aqui no plenário. 
a demonstração clara daquilo que está dito, tanto na ConstituiÇãO Acontece que os precat6rios, de acordo com a Constítuição, têm 
quanto na resolução do Senado, sobre a utilização destes :recw:sos. precedência de pagamento. E. neste instante, pode S._ Ex", o Sr. 

Ainda hoje à tarde, telefenei :ao Diretor do Banco Central. Prefeito de São Paulo, autorizar a eiDÍS5ão de títulos para paga
Alkimar Moora, que informou haver encaminhado ao Senado Fe- mento de precatório. 
deral o parecer cujo conteúdo foi agora objeto de sumária leitura. Alega o Senador Eduardo Suplicy que, no passado, dinheiro 

Mas, segundo o próprio Senador Gilberto Miranda, trata-se que deveria ser utilizado para pagamento de precatório não o foi. 
de um parecer complexo que contém. pelo menos, 11 páginas, Cabe a S. Ex" processar o Prefeito de São Paulo por crime de res
com documentos anexos que estão em sacolas localizadas no fun- ponsabilidaae. 
do do plenário. Nós não podemos fazer o que foi feito na CP1 ao arrepio da 

Sr. Presidente, dada a complexidade do assunto e a serieda- lei: pretender que o Parlamentar fiscalize as prefeib.lras. Se eu pu
de e responsabilidade do Senado em apreCiar esta matéria e dada a desse ser fiscal de prefeitos, eu teria acOilselhado a ?refeita de São 
impos~ibilidade física de examinarem-se estes dOl.-umentos em Paulo a não desapropriar a mansão dos Matarazzo; para quê? E 
questão de minutos, solicito a V. Ex" que possamos eu e minha as~ agora vem a sentença do Tribunal. Quem vai pagar? -
sessoria ler este material exposto. No entanto. o que se..quer neste ~te é emissão de tíndos 

Assim, Sr. PresiOente, venho requerer, uos termos regimên- para quitar precatórios, que, segundo a Constituição, deverá ter pa
tais, vistas dos documentos antes de votar a matéria, até porque o gamento preferencial. Peço ao Senador Suplicy, sempre muito ze
Diretor do Banco Central, Dr. Alkimar Moura, informou-me que loso pelas regras, que neste instante nio prejudique a Cidade de 
não ficou completamente demonstrada a utilização dos recursos São Paulo. permitindo que o PrefeitO que-atualmente governa pos
para fms de pagamento de precatórios judiciais. Há algumas reco- sa fazer a quitação deSSés precat6rios. V amos dar a ele as condiçõ
mendações explícitas de detalhe no parecer do Banco Central. es para que faça a quitação" dos precatórios. Se não o fizer, cabe 

Gostaria_ de conhecer os lermos da resolução para, evenblal- não s6 ao Senador- Suplicy mas também a qualquer advogado, a 
mente, fazer alguma sugestão ao próprio Relator e ao Senado so- qualquer cidadão, processar o Prefeito de São Paulo por crime de 
bre a resolução. responsabilidade, por uso inadequado de verbas. 

Assim, Sr. Presidente. peço vistas dos documentos pam que De maneira que, com a autoridade de quem no passado não 
nesta mesma sessão - pois não é meu objetivo irilpedir ou delon- aceitou o convite para obstruir uma liberação de recursos para a 
Sara decisão- eu tenha o direito de ler o parecer antes de votá-lo. Prefeitura de São Paulo, durante a gestão Luiza Erundina, peço 
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-agora a V. Ex• que faça o mesmo, pm:a que peiD1ita ao Prefeito de se votasse boje. Então, por que adiar para amanhã? Contudo, que
São Paulo, eleito pelo voto popular, exercer o seu mandato com as ro crer que S. &• deve ter a condição de examinar a do::umentação. 
prerrogativas que a ConstituiçãO lhe dá. O Sr. Josaphat Marinho - V. Ex• me permite um aparte? 

O SR. EDUAJU)O SUPLICY- Sr. Presidente. peço a pa- O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pois não. com todo o 
lavra pela ordem. prazer. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Jutahy Maga-
palavra, nobre Senador Eduardo Suplicy. Iháes, (plero manifestar minha concordância com V. Ex•. Desde 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela onlem. Sem que se possa conciliar a rapidez na tramitação da matéria com a 
revisão do orndor.) --Sr. Presidente, se puder o Senador Gilberto oportunidade deu~ colega examiná-la como pediu, creio que não 
Miranda emprestar-me. ou a Mesa solicitar cópia desse parecer... há obstáculo regimental que impeça essa providência. 
Estou pedindo. porque quero ler as II páginas. Nilo estou queren- - - O SR. JU1'AHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte de 
do obstruir inclefmidamente a sessão. Quero conhecer a matéria V. &• -e estou certo de que o nosso Presidente, com. a sua cosb.J~ 
para melhor votar. Quero votar no interesse da Cidade de São Pau. me ira atenção e reconhecido interesse pelo bom andamento dós 
lo. Quero '\tQtar no interesse da responsabilidade do Senado, que nossos trabalhos, dará continuidade à sessão, votandO essa matéria 
tem que fazer seja Cumprida a legislação sobre o uso de dinheiro no fmal da mesma. 
para fms de pagamento de precat6rios judiciiis, couforme diz a O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sr. Senador 
ConstiruiÇão e a nOssa- Resolução, p:nque Coilstitui Tesi)onsabilida· Jutahy Magalhães e ilustres Senadores, a Mesa já se pronunciou, 
de do Senado e do Bancp Central solicitar que, Caso a Prefeitura- indeferindo implicitamente o pedido de vista do nobre Senador 
não esteja usando para os fms devidos os recursos, resgate imedia- Eduan:lo Suplicy~ ~m o fez dizendo que, em face da complexi
camente os títulos. Então, quero conhecer, e não vejO põr que pos- dade da matéria e já que o parecer chegou há pouco, a votação fica 
saeu estar impedido disto. Só peço que a votação não oCõn'a antes-- -adiada para amanhã, o-que não impede que a matéria seja discuti-
de eu poder ler esse material. da, desde que algum Sr. Senador queíra fazê~lo ainda nesta sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A discussão O adiamento da votação para amanhã encontra fundamento 
da matéria cõri.tiri.uãiá, mas, em face da complexidade do assunto, no' art. 345 do Regimento: 
posso anunciar aos Srs. Senadores que a votação deverá ocorrer Art. 345 -A matéria para a qual o Senado concede urgência 
amanhã. s_erá submetida ao PlenáPo: -

O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Sr. Presidente. peço a ······-··········-······························-···············-··-···-·----··-· 
palavra para discutir. Parágrafo único - Quando, nos casos do art. 336, b, c e d, 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- V. Ex• tem a enc~ a discus~o. se tomar impossível o imediato início-das 
palavra para discutir, nobre SenadorJutahy Magalhães. - deliberações, em virtude da complexidade da matéria, à Mesa será~ 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para disco- assegurado, para preparo da votação, prazo não superior a vmte e 
tir. Sem revisão--do orador.) - Sr. Presidente, penso que estamos quatro horas. 
vendo no Brasil muita preocupação com a tecnicalidade. A Justiça Então, quero que seja a matéria discutida e que a votação 
está sendo feita sempre dentro da observância da técnica legal, da ocotrà amanhã, em face da complexidade. porque há pelo menos 
técnica legislativa, da técnica processual, e o Senador Eduardo SuM um Senador que, por esse motivo, não está em condições nem de 
plicy não pode. dentro das nonnas regimentais, solicitir Vistas do diSCu6M-la. A discussão será encerrada, entretanto a vo-tação ocorre
processo. rá amanhã, quando cada um terá direito de encaminhar a votação. 

Mas, Sr. Presidente, levaram-no - quase que num desafio Penso que, por um dia, estaremos cumprindo o RegimentO, e a 
ao Senador- à necessidade de tomar conhecimenlO-da matéria que matéria não demorará tanto aqui -no Senado.- Um dia são vinte e 
está aí. Ao mesmo tempo, S. Ex- tem a disposição de, nesta sessão, quatro homs. O Regimento prevê.-
ainda votar essa matéria. Eu, pessoalmente, sou favorável a que se Pediria, mais uma vez, a compreensão dos Srs. Senadores. 
vote essa matéria imediatamei:J.te, mas creio que o Senador Suplicy V amos encerrar a discussão hoje, e amanhã vamos realizar a vota
tem o direito àquilo que está solicitando, em razão daquilo que foi ção. Não há vista, mas, na Secretaria da Presidência, cjuem quiser 
dito nesta sessão. - tomar conhecimento da matéria, do parecer, enfim, das sugestões 

Trouxeram uma pilha de documentos, aos quais S. Ex• não traZidas, poderá fazêMlo. 
poderá ter acesso em poucos mimitos, mas o que S. Ex• pretende é O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 
ler o parecer e dele tomar conhecimento. E n6s podemos votar ain- ordem. 
da nesta sessão, mesmo que o regimento seja omisso nessa pãrte. O SR. PRESIDENTE (Chclg"as Rodrigues)- V. Ex• tem a 
Penso que nem o Senador Suplicy solicitou e nem nós deveremos palavrn. 
permitir que se transfl!3 a votação para amanhã. Deveremos votar O SR. RONAN TITO (PJ\.1DB.MG. Pela ordem. Sem revi· 
no final desta sessão e dar ao Município de São Paulo aquilo que são do orador.)- Sr. Presidente, queria pedir que cada Seriã.dor ti
ele estí soliciiando. . vesse o direito a pelo menos dois assessores ao lado, e com cadeira 

Eu, por exemplo, não sou do Partido do Prefeito Paulo Ma- para sentar-se, para não haver esse incômodo, esse desconforto ex-
luf, mas vou dizer, de público, uma coisa que- poucos gostam de traordinário que está havendo. -
dizer: tenho o- maior apreço pelo ·sr. Paulo Maluf pessoalmente, Em todo o mundo, Sr. Presidente, o plenário é o lugar em 
pois dele só tenho recebido testemunhos de gentileza e atenção que o Senador se encontra com a sua consciência. AqUi, vemos, a 
permanente. Quando fui operado em São Paulo, sem tei-~I6e-a miM toda hora, a invasão do plenário por assessores, que chegam a sen
zade, foi dele que recebi atenção, e não das pessoas do meu Parti- tar-se nas cadeiras dos Senadores. Ou damos o direito a cada SecaM 
do. Tenho, pois, todas as razões para ter por ele esse apreço. dor de ter dois, três assessores sentados a seu lado, ou vamos fazer 

Todavia, não é por iSSo que penso devermos votar hoje, mas prevalecer a regra que é universaL Este é o único lugar em que não 
porque temos aqui votado esses pedidos de ecpréstimo. E se o Se- recebo ninguém,. não falo com ninguém, porque sinto, Sr. Presi
nador Eduardo Suplicy quisesse impedir a aprovaçãp, S. Ex• teria dente, que o plenário é o local do encontro do Parlamentar com a 
outros meios para fazê·lo. Entretanto, S. Ex• próprio solicitou que sua consciência. Já vi aqrii, Sr. Presidente, aSsessores t:iiarem uni 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Quarta-feira 14 9043 

discurso das mãos do Senador que estava discursando e colocarem 
outro. Sr. Presid.en're, isso denigre a figura do Parlamentar, mas de
nigre muito mais a seriedade do Parlamento. 

Não é passivei, nunca_ vi, em nenhum Parlamento do mun
do, coisa semelhante, e não posso admitir que iSSO aconteça· aqui, a 
menos que coloquemos cadeirinhas para. que cada Senador possa 
ter dois, tr& assessores, para que na hora das votações possamos 
trazer pa.ra cá os assessores. _ 

Recebo-qualquer pessoa em meu gabinete, dialogo com 
qualquer pessoa nos conedoteS, mas o plenário, Sr. Presidente, é o 
lugar do encori.tro do Parlamentar com a sua consciência. Muito 
obrigado. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Si. Píesidente. peço a 
palavra para discutir novamente. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Concedo a 
palaVTil ao nobre Senador Iutahy Magalhães. que já a havia solici
tado pera discutir a mat6ria. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discutir 
a matéria. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, estoo preocu
pado com a votação dessas matérias que, a cada dia, acumulam-se 
em nossas mesas por falta de votação e pela chegada de outras. 

Temos que cair na realidade: tivemos boje uma sessão 'Dl\li
to importante, pela despedida de três companheiros nossos e esta
mos entrando agora na Ordem do Dia j.i com o anúncio de que 
duas sessões extraotdinárias ainda serão realizadas. Amanhã acon:
tecetá a despedida do Senador Fernando Henrique Cardoso, Presi
dente eleitcr. podemos imaginar como será a -sessãore1a deve se 
prolongar até altas horas. Estou tentando marcar reunião da Co
missão de Assuntos Sociais para após o disCu!so dõ-~s-eDador_ Fer
nando Henrique Cardoso, pois não posso fixar hora. 

Porta.nto, pediria a V. Ex• para ver se pode marcar para 
amsnbã de manhã uma sess!"o extraordinária _a fiDl de Votannos as
matérias remanescentes da pauta da Ordem do Dia de boje. Ainda 
insistiria na possíbilidade de votarmos hoje esSa matéria que está 
em discussão, pois se o Senador Eduardo Suplicy tivesse pedido 
para deixar para amanhã, tudo bem, é um direito de S. Exa em ra
zão do vasto_ inaterial que lhe troUxeram para tomar conhecimento. 

Permita-me o· Senador -Ronan Tito, acredito que a proposta 
é válida, mas tem que haver mudança no Regimento, porque hoje 
é pennitida a entrada no plenário -·eu mesmo recebo assessores 
meus para conversar. Pode ser apresentada uma proposta para mu
dar o Regimento, no sentido de se impedir isso daqui para frente. 
Talvez até Seja válido, cor:Do o Senador já propôs várias vezes, co
locar vidros nos dois lados do plenáriO, a- fuii -de impedir esse con
l.lrto com os Senadores. 

Agora, o meu pedido J:iOji (Pãia qile a Mesa e-xamine a ne
cessidade ou não de se fazer uma sessão extraordinária amanhã de 
manhã. às lO cu às 10b30min.. parn votainlosmatenas que boje 
deixaremos de votar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sessão ex
traordinária, nobre colega. poderemos realizar amanhã, tanto de
pois do discurso db eminente Presidente eleito, como pela manhã. 
Se V. Ex• sugere que seja feitã: pe1a-marihã, ·a Mesa não tem ne
nhuma restrição. EDtão, além das sessões de hoje, convocaremos 
uma: sessão extraordinária para amanhã, às dez horas, para aprecia-
ção desta matéria objeto do Oficio n• sn4, <!e 1994. ~ 

V. Ex a já esclareceu que o Reginiento In~I'Óo, em ·seu art. 
182, permite que, em sessões públicas, compareçam Senadores, 
Deputados, ex-Senadores. exw))epJ.tados e setvidores em setviço. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presidente. peço a 
palavra para discutir a matéria. - -
_ 9 SR. RONAN TITO- ... permite que venham ~ra discu

tir com o Senador as matérias que estão em tramitação? E isso que 

o Regi~to diz? Não li isso no Regime:Itto. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Vou ler parn 

V. Ex•, nobre Colega. 
O SR. RONAN TITO - Para entregar um documeniD a 

toda hora, para trazer um recado a toda hora, mas para sentar aqui 
e discutir matéiias ... Onde está escrito isso? 

O SR. PRESIDEN"l'Ê (Chagas Rodrigues) - Sentar não 
pode, mas para entregar um documento ou trocar idéias, dar uma 
informação-que, niuiias ve-i.es, o Senador pede. como o número de 
uma lei •.. 

O SR. RONAN TITO - Socorro-me da Mesa a toda hora 
para isw; temos assessores os mais competentes justamente para 
isso e·valho-me desses assessores próprios do plenário:o 

O SR. PRESIDENTE: (Olagas Rodrigues)- É uma qlies
tã9 de preferência; alguns querem, talvez, poupar os seus assesso
re~ outros, talvez, queiram poupar os assessores da Mesa. Essa é 
uma opção que--O Regimento assegura. Mas, de qualquer modo. 
comO o nobre Senador Jutahy Magalhães havia dito, nada impede. 
nos termos do art.- 182, que funcionário venha a plenário traze·r 
uma iriformação, entregar um documento em objeto de setviço. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Pelo direito de antigüi
dade, peço a V. Ex• que me conceda a palavra, pois faz tempo que 
aguardo as interrupções para discutir a matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Com o assen
timento dos nobres Senadores, fica prorrogada a sessão por 40 mi
nutos. 

Concedo a palavra a V. Ex'. nobre Senador Jaroas Passarinho. 
O SR. JÃRBAS PASSARINHO (PPR-PA. Para discutir a 

_matéria. Sem revisão do orador.)- Muito obrigado, Presidente. 
Preliini.D.3.rinerite, Se o Regimen!O da Casa não mudou, des

de que tive a audácia de dirigi-la, não era possível, dentro da dis
cussão de uma matéria em regime de urgência, fazer pedido de 
vista no plebárió. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Isto já foi ne-
gado, Dobre Senador. - -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas V. Ex' falou ape
naS implicitamente, não é explicitamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Estã negado. 
Não há pedido de vista quando a apreciação da maté:na ~stá erii re
gime de urgência. Em plenário, issp não é possível, apenas nas 
Comissões. -- - -

O SR. JARBAS PASSARINHO- Continuando. Sr. Presi
dente, permitindo-me abusãÍ da generosidade de V. Exa. 

A sustentação do Senador Ronan Tito _te_m razão de ser. Ela 
não colide, senão em parte, com aquilo que acaba de falar o Sena~ 
dor Jutahy Magalhães,_ porque o que o Regimento permite é que o 
assessor entregue documentos, mas não que instrua o Senador DO 

momento em que se está discutindo ou votando a matéria. Isto não 
é permitido~- Parece-me que o Senador Ronan Tiro tem razio ao 
chamar atenção sobre o fato. Um documento solicitado pelo Sena
dor deve, evidentemente, ter sido discutido antes de ele vir ao ple~ 
nário. Parece-me que não há dúvida quanto a isto. · -

Mas tenho uma dúvida: o Senador Eduardo Suplicy tem ra~ 
zão quando quer ·conhecer o parecer, que tem não sei quantas pági
nas. Mas. pelo que vi aqtii, Sr. Presidente- e ainda não estou tão 
-míope -, eD.troo ali um carrinho com talve_z cinqüenta quilos de 
·material para ser examinado. -

V. Ex a, com a generosidade que tem, considerou a matéria 
complexa, mas ela é tão complexa quanto as dezenas de outras que 
aqui se encontram. No momento, V. Ex a apelou para o Regimento 
da Casa com razão e declarou que p:xleria, num prazo de 24 horas, 
fazer a delonga da votação. A~baria a discussão agora e a vo~ção 
seria dentro de 24 horas. Se houvesse dito "no prazo de 24 horas" 
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também n.:h • hcn ('tia problema. 
N:• Jc.J litlade. o qu~· eu gostaria de saber é se o Senador 

Eduarrlr) <.;unir.·~ dç.::cja 1
••" ;,Jém do parece.r, aqueles 50 quilos de 

do<."Umenh•.; •IUI' (·hq~.mnro .tqui '\menos que S. Ex• tenha uma 
cxccpr: h iJ.,,l\·-:, , Jinâmica para passar a noite de 
lh'jC'h· '!''11••. i.•'•Jlt illl pa.,\:.,oilustrcRelator-_que,infe-. 
lizmcntc, não vejo mais JJ\l plcuoí.ti>l- disse que entregaria os do
cumentos a posteriori. Sí' nãn ··~·•XI equivocado. 

Estl~ {-., ('l>l'iíut·ciou•nlt.J "'ut· gostaria que me fosse dadO pela 
Mesa. ou seja. st· é apt~nas p.at~t l'Onhecer o texto do Relator ou 
pura. ao mcsmv Lcmpo, consultar ().S documentos nos quais se teria 
baseado o Relator da matéria. 

O SR. EDUARDO SUPLJCY- Sr. Presidente. peço a pa· 
lavra pela ordem. 

O SR, PRES~F:NTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Exa. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Pn~sic.lt•ute. gostaria de auxilii~Io.na res
ptlsl:l '· · ....: .. ·•·•:.! 't' Jarbas P: .. , .•. 1· . •. Em primeiro lugar. diante da 
o!lt~~··~t·. ·, d.1 :d!J~àu tld ·;..:11 ... \lu; :~ortan Tito com relaçãO a apre
<:ia<.-ão Ô1lS Jo(uuwnh•:-. .. ~ostaua dt· cxplit:ar que não conhecia a 
referida d.;,.\. llfllt'ul.,: .õ•.\ CTIJh w• .•s tenha solicitado anteriormente. 
Estou c ... cl:t11' ,·; •. !, • jl• li'lJU(' Ll!l!a ~·nisa é dizer que é próprio de um 
Scnadot vir <1 pJt•nário ciente ,h, 1.:onteúdo dos documentos para 
c.JUC assin1 Jhl~Si.l \(lt.ar, ,,uua situação é a que me encontro, qual 
seja, a do Senador que chega aqui e só então Jhe é dado acesso a 
documentos que há duas, três ou quatro semanas vem pedindo~ no 
entanto, só na hora da votação é que recebo em mão a cópia de um 

documento de tal complexidade. __ _ __ 
Como até há pouco, embora o Presidente houvesse decidi4o 

adiar para amanhã a decisão, insistiram para que fosse_hojç a vota~ 
ção, nàó é à· toa que eu mesmo solicitei aos meus assesSores que 
~>!IIi · · •mfnmw r-r , ! 182. Até há pouco eu estava 

••• ,·~~· ··L ,lc ler a cópia, mas disse-lhes: 
-.•. :; .... :·\:'· ·1, .• , -Jl..!CLl'Ill que se vote imediatamente? 

Eu v nu lê-la primeu·o. Então estou lendo, mas ainda não terminei, 
r•'nJtH' a votação era iminente, a não serpeia sábia decisão de V. Ex•. 

Pela_ que já Ii, observo que é decisão de gr:andc importância 
para o Senado, porque o Banco Central diz que a. responsabilidade 
final da decisão sobro_o cumprimento da Constituição, a interpre~ 
tl\l:._'ãtl distCl não é t.anto1:Jo Banco' Central; é do Senado Federal. 
Isto está aqui num dos itens. 

O Sr.Ronan Tito- É o art. 58 da ConstitUiçâoFedcral. 
O SR. EDUARDO Sl fPLJCY - Portanto, a nossa decisão 

é de grande responsabilida1.k. .n:~ ~·~mfonnc V. E_xa agora decidiu, 
tiVcmws o pra.zt' a.té a.manhit P."<J'd não apenas examinar esie doeu· 
'•·\'r•l •"~, ;•.a$ ruf.. aquclc."i- OUU'J:S. c!an' que por um sistema de amos
~..;,g,rt1 iicará muito mais. Lü ii fJ Jormaçào da minha opinião e a 

convicçà11 pa.r"d votar, incJu..,JW com isso poderei informar aos co
legas de Senado sobn! ess.t nup: ~rtante decisão, que, inclusive, é 
importante não apenas para o Município de São Paulo, mas de re~ 
levãncia para todps aqueles que querem ajudar o Governo Fedexal 
a administrar convenientemente a moeda: neste p_aís. De que adian
ta todos os Srs. Senadores indagarem, a.igúirem, elogiarem autori~ 
dades como o Presidente Pedro Malan do Banco Central, Dr. Pér
sio Arida e depois tomarem decisões aqui que verihãm a-difictiltar 
(l dis;.:iplillamento que ptl'•:i·:~rm H'r as autoridades monetarias so-
hrc a fomnt <.k l·ada 1:s1 ' 'i'i(l faz<'r pressão para que o 
,.n.Ji\ id1'''''"\(l i1•t•·r ·. J,ossa sÚnplesmente ultrapas~ 
::.:u qu.tl(r:•l· · ..• 1. 1al,• •.t •.!ma c.lccisão.úa responsabilidade 
de todos nós I..JUC preferiria não fosse feita a.çodadamerite. 

Comtdt:"ro. J'l(lT1.1tlh), adequada e correta a decisão d_e_Y. Ex• 
de vot~m>l· .. 111:Lil!1:i ,Jl' llltt•1::- "I Ha hora em que a Mesa avaliar 

como adequado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Cooti.uua com 

a palavra. o nobre Senador Jarbas Passarinho. 
O SR. JARBAS PASSARINHO- Não. estou continuando 

com os ouvidos-, com a palavra e_spero de V. Ex_a, porque quem deu 
a resposta foi o Senador Eduanlo Suplicy. Primeiro quero saber se 
V~ Ex• está de acordo com a resposta que S. Exa deu, dizendo que 
_v~ ao auxílio da Mesa, o qüe deve ser realmente uma colabora
ção desejada. .. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Rogimenlo 
permite que a votaç.ão seja adiada por até 24 horas; não exige que 
seja adiada precisamente por 24 horas, senão teria.mos que nos 
reunir amanhã a esta hora. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Então. Sr. Presidente. 
votando~se a matéria pela manhã. estaremos dentro desse prazo de 

-24horas. -
Perguntei também se o Senador Eduardo SupHcy queria co

nhecer apenas o .parecer do Relator ou se queria tomar conheci~ 
mento também daqueles 50 Kg de papel que lá se enconlram, o 
que seria abusar da capacidade do Senador, apesar de toda a exce· 
lência de seus assessores. 

O Senador Eduardo Suplicy JXXleria usar um regime muito 
inteligente de simples amostragem: dos 50 Kg de papel. S. Ex• po
deri~ fazer uma amostragem de apenas __ I Kg. Com isso, S. Ex• po
deria ter a sua consciência apaziguãda. 

Sr. Presidente, V. &.• é um }lrista, e eu gostaria de lhe fazer 
uma pergunta._ Neste caso, estamos discutindo uma matéria que_ diz 
respeito ã autorização de emissão de Letras Financeiras do Tesou~ 
ro do Município de Sãõ Paulo, de-stinada ã liquidação de precató
rias judiciais.. Eu, que sou um mero tocador de tambor- V. Ex• é 
unü~ -, pergunto: es~ precatória que resultou de decisão ju
dicial tem fmça mandatória? Tal precatória deve ser obrigatoria
mente cumprida por ·quem a recebe como determinação cu está ao 
alvedrio dQ Prefeito de São Paulo? 
- -O SR.. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Senador Jar. 
bas Pãssarinho, V. &• toca em assunto da mà.ior importância. 

A Constituição deve ser cumprida. Aqui. está em tramilação 
o oficio, que se txansfOIIIlou em projeto; este, por sua vez, está e~ __ 
regime de urgêqcia. Se o projeto não eStivesse em regime de ur~ 
gência, seria cumprido ciaRui a 30_ ou 60 di~; como-está em regi~ 
me Qe urgência, será cumprido nO teiõpo previsto no Regimento, o 
qual permite que o assunto relativo ao adiamento da matéria por 
24 horas ou por menos de 24 horaçseja submetido à decisão do 
-~lenário._ Este pode entender que a matéria não está devidamente 
instruída e rejeitá-la. O Plenário pode, como a Comissão poderia 
ter fr!ito, pedir novos documentos, novos esclarecímentos. O Pie-. 
nário russo é soberano. 

Uma coisa é votar o crédito; outra é votã.fo de acordo com 
as leis e a ConstitUição. De modo que é poi ISso que será submeti
do amanhã à votação este Projeto. 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Peço a benevolência de 
V. Ex• para com a minha insistênciá, 'que espero lião ser imperti
n~te. mas não é exatamente a colocação que fiz e!Õ conSCqüência 
da resposta. A pergunta é se ao prefeito da capital cabe o dever de 
cumprir a decisão judicial em relação aos precatórios ou não. Ele 
está debaixo de um _mandamento jurídicO. 9eci,dido pelo Justiça oo 
não está:? Porque não sei se a amostragem vai ser feita para dizer: 
isso se paga, aquele precatório não se paga. Como pode ser isso? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Deve pagar. 
mas há um processo. Não pode pagar se não tiver os recursos. Por 
isso, está-se pedindo autorização para_ emitir a_s Letras, para levan
tar os recursos a fim de pagar os precatórios. 

O SR. JARRAS PASSARINHO-:.-A miD!la col<>cação. já 
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que o Senador se permitiu, através de V. Ex•, me dar a resposta, é 
de saber que esta análise de documento s6 poderia ser, no meu en
tender, viável se se verificasse que cada pedido do prefeito CCl!ttS

ponde realmente a uma prec~6ria ou se ele está mentindo na men· 
sagem, porque, a partir do momento em que recebe a decisão jldi
cial, ele tem que pagar todas elas.Trata-se de um precatório. e V. 
Ex• sabe disso muito melhor do que eu. 

O precatório que cai em exercícios findos deve ser, eviden· 
temente, objeto dC um novo suprimento de recursos. Como V. Ex• 
diz. não se pode deix~r de pagar e não se pode pagar se não houver 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para discutir. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, estamos discutindo a matéria 
queiramos ou não. Quero também ler, a exemplo do que fe;; o Se, 
nador Eduardo Suplicy - tirar do conteXto o texto ou do textn o 
contexto, Como cjileira -, algumas observações também do Banco 
Cen!ral: 

A emissão de titulos destinados ao pagamento de precatr..S
rios judiciais é regulada pelo arL 33, do Ato das Disposíçôes 
ConstitucionaisTrnnSitórias, da ConstitUição( ... ) 

ocone. porém, que, a partir de 1990. a ãdministração da en-
recurso. tão Prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, decidiu pagar aos pro-

Então, não vejo a necessidade de analisar aquele documen- cat6rios judiciais de forma divergente da que a rnunicípalidade v i-
to~ vejo a necessidade., isto sim, de o Senador conhecer, perfeita- nha praticando. 
mente bem. o MfeCei que todos n6s- apenas ouvimoS aqui oral- Eu gostaria que se notasse aqui também Ç.!~, se existem 
mente, pronzue estamos etn regime de Urgência. precat6rios em atraso - e existem -. é porque a ?refeita Luiza 

Em regime de urgência, V. Ex .. delegou a um nobre Sr. Se- Emndina, à época, não cumpriu o art. 3:i das Dispmiçõcs Consti
nador que fosse o Relator, em substituição à Comissão de Assun- tucionais Transitórias, que- detclu1ina <t pt iO'l"::ia(k• (k pagamt'n1(l 
tos Econ&nioos, se não me equivoco. Obrigado, Sr. Presidente. para os precatóriOS.- --

0 SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Acredito que Por isso, estamos aqui apreciando alguns rrec'llbTio.~ que já 
a matéria está devidamente esclarecida. Deveremos submetê-la à deveriam ter sido resgatados há quatro anos. 
votação amanhã, -em sessão extraordinária, qUe-se.-realizará às IOb. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua em 

Se nenhum Senador quiser discutir a matéria, a Mesa vai discussão a maléria. (Pausa) 
proceder ao encemmento da discussão. Não havendo mais quem peça a palavra. encerro a discussão. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ~::. PreSidente, peço a pa- A votação fica adiada para amanhã às IOh, em sessão ex-
lavra pm. discutir. -- traordinária. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Con=lo a O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Item 36: 
palavra a V. Ex ... 

O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Para discutir. Sem 
revisão do orador.)- Gostaóa de conhecer. Sr. Presidente, o proje
to de resolução do Senador Gilberto Miranda, porque diz o seguin
te o parecer do BancoCentxal, item33, à pâgilia 10:-

Portanto, mais uma vez não foram apresentados dados para 
comprovar a utilização integral dos recursos obtidos com_ a emis
são dos títulos para pagam~nto dos complementos. Com relação 
aos oitavos, contamos com os-quadros apresentados a cada pedido 
de nova emissão, que apresentam demonsttativo resumido dos va. 
lores pagos e eventual saldo existente, abatido a cada nova solici
tação. 

Considerando que o mercado não vem se moStrando recep-
tivo à colocação de novos..papéis e visando evitar questionamentos 
futuros sobre a efeúva utilização dos recursos obtidos com a emis
são dos títulos, sugerimos que, caso o pleito seja autorizado, a oo-
locação se dê à medida que se fizerem necessários os recursos. 
realizando.se posterior comprovação da utilização dos mesmos 
pata os fms a -que se destinaram. 

Finalmente. dado ao e1evado volume de papéis dessa natu
reza, já concentrados no banco custodiante da ~(_e~w.ra. sugeri· 
mos que tal emissão seja cuslodiada em outro banco comercial. 

E assim há outras sugestões. - - -· 
O projetó de resolução do Senador Gilberto Miranda, por 

exemplo, contém as recomendações do Banco Cenual? Isso fará 
imp:ntante diferença, porque, se não as contiver, eu~ por exemplo, 
avalio que seria interessante acrescentá~las - posso até amanhã 
preparar um substiruúvo que inclua as recomendações do Banco 
Cen!ral-

0 SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O nobre Rela
tor Gilberto Miranda, sem dúvida. encaminhará a V. Ex• o parecer. 
V. Ex .. , assim como qualquer um dos Srs. Senadores, tomará co
nhecimento para que melhor possa, amanhã, votar a matéria. 

O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palaVIll para 
discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

MENSAGEM W309, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

· Mensagem n° 309, de 1994, do Senhor Presidente 
da República, encaminhando ao Senado Federal solicita
ção seja autorizada a contratação de operação de crédito 
externo, nO vãlor equivalente a até cento e quarenta mi
lhões de d6Iares norte--americanos, de principal, entte o 
Estado do Ceará e o· Banco Internacional para Recons
trução e Desenvolvimento - BIRD. destinada ao Projeto 
de Desenvolvimento Urbano e Gestão dos Recursos Hí
dricos do Ceará. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Assuntos Eco~ômicos) 

. Nos tennps do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
Dobre Senador Reginaldo Duarte, para proferir parecer sobre a ma
téria, em substituição à Comissão de Assun.tos Econômicos. 

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB-CE. Para emitir 
parecei'.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, vem a exame a 
Mensagem Presidencial N° 309!94, na qual é suliciLada autoriza 
ção do Senado Federal~ a celebração de operação de: crPdito 
externo, entre o Estado do Ceará e o" Banco lntcrilacional para ke 
coosttução e Desenvolvimento-BIRD, destinada ao fin.ãnciamento 
parcial do Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado -~l Cca
ni-PROURB. 

A Exposição de Motivos N" 333, de 19 de outubro de 1994, 
do Senhor Ministro da Fazenda assinala que em despacho publica
do no Diário Oficial da União, de 14 de ouOJbro de 1994, página 
15501, o Senhor Presidente da República concorda com a conces
são da garantia da União à operação acima referida e, pnr conse
guinte, com o seu enquadramento na exceção aberta pelo§ 4", do 
art. 52, da Medida Provís6ila N" 566/94. a qual suspendeu por 90 
(noventa) dias, a partir de 30.06.94, a concessão de avais ou quais-
quer cutras garantias da União. -

O custo total do Projeto foi eitimado em US$ 240,000,000.00 
(duzentos e quarenta milhões de dólares norte--americanos), dos quais 
US$ 140,000,000.00 (cento e quarenta milhõ:'-~ dt" Clól"n::=: nortr:---
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americanos), sao o objeto da operação de crédito externo ora exa- que supera o percenb.Jal-limite estabelecido no § 3°, do art. 3°, da
minada. _ quela norma. Reconhecendo, no entanto, que o enquadramento foi 

O contrato enrre o Estado do Ceará e o BlRD tem as se- baseado em valores de despesa de capital sem atuali7 . .w.;ão ou su-
guintes caracteristicas: _ _ _ plementação.. e que os I~tes da Resolução N> ll/~4_podem ser 

a) Valor pretendido: R$ 119 A20.000,00 (cento e dezenove temporariimente elevados, mediante solicitação do Governador do 
milhões, quatrocentos e vj.nte mil reais), equivalentes a US$ Estado. não registrou o Banco Central maiores óbices à realização 
140,000,(X)().OO (cento e (iuarenta milhões de dólares norte-ameri- da operação de crédito externo ora examinada. 
canos) em 30.09.94; __ Considerando que foram peifeitamente cumpridas as exi-

b) Contragarantia: Cotas de repartição conStitucional das gências legais e os evidentes méritos do Projeto, cujo fman~iamen
receitas tributárias estabelecidas nos artigos 157 e 159, comple- to parcial motivou a solicitação Presidencial, contida na Mensa
mentadas pelas receitas próprias, nos tennos do a.rt. 167, § 4°, to- gem 309/94, sOIIlos de parecer favorável à autorização nos temios 
dos da Constituição Federal; do seguinte: _ 

c) Garantidor. República Federativa do Brasil; PROJETO DE RESOLUÇÃO n• !08, de 1994 
d) Destinação dos Recursos: Programa de Desenvolvimento 

Urbano do Estado do Ceará- PROURB; 
e) Juros: os% a.a. acima do custo dos 11ql!alified borro

wings", contados no semestre precedente; 
I) Comissão de Compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante 

não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a 
data da assinanna do_contrato; 

g) Condições de Pagamento: _ 
-do principal: em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais~ 

consecutivas, no valor deUS$ 7,0Cl0,o:JO.OO caàa uÕ;)a. venCendo
se a primeira em 15.032000 e a última em 15.09.2.()()9; 

-dos juros: semestralmente vencidos, em 15.03 e 15.09 de 
cada ano; · 

- da comissãO de compromisso: semestralmente vencida, 
em 15.03-e.l5.09 de cada aD.o. ' 

Por força do art.52 da Constituição Federal cabe a esta Casª 
examinar e conceder autorização à contratação de operações de 
crédito externas e internas dos Estados, do Distrito Federãl e dos 
Municípios e de suas autarqLiias, ben:i-como a concessão de garan
tias da União, de conformidade com as normas específicas (Reso
luções N"s 96189 e 11/94, do Senado Federal). __ 

O processo encontra-se adequadamente instruído, dele; 
coostando a autorização legislativa, as Certidões Negativas de Dé
bito junto à Receita Federal, ao FGTS e -aO-INSS, e cópia do Con
trato a ser fl!IIlado com o BIRD. A inclusão do Projeto no Plano 
Plurianual, bem como na Lei Orçamentári_a do Eslado do Ceará 
para 1994, foram relatados no Parecer da S_ecre_taria dp Tesooro 
Nacional (Parecer N" 213 STN/COREF/DIREF, de 28.07.94). 
Atesta igualmente a STN, que há margem para concessão de ga
rantia por parte da União, e que não há registros de débitos em 
nome do Estado do Ceará. 

Pondera, no entanto, aquela SeCretaria que ·a OáUsulã. 6.01 
do AGOido de Empréstimo apresenta diversas condiciOnalidades 
necessárias à efetivida.de dÕ contrato. e que deyem ser cumpridas 
previamente à formalização dos instrumentos contratuais! para evi~ 
taro pagamento de comissão de compromisso. _ 
. O Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Pa
recer PGFN/COF/N° 1145/94), coiicJui que o contrato contém 
cláusulas admisslveis à legislação brasi_leira, e em nada implicam 
compensação automática de débitos e créditos. 

Mediante correspondência clatàcla de 15.08.94 (FIR
CE/DIAl.Jf/SUCRE-C-94/139) o Departamento de Capitais Es
trao.geiros-FIRCE, do :Ba:D.co- Central, credenciou a operação de 
crédito sob exame, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) a contar 
da data acima referida. _ 

Após examinar a proposta de fmanciamento do EsllJQo do 
Ceará, o Banco Central do Brasil, emitiu o Parecer: DEDIP/DIA
RE-9411779. de 07.11.94, no qual considera que a operação en
quadra-se nos limites previstos na Resolução N° 11/94, do Senado 
Federal, excetuando-se a liberação prevista para o ano de 1995, 

Autoriza a elevação te.r:Oporária dos limites cte en
dividamentO -do Estado do Ceará, a ftm de que possa 
contratar operação de crédito externo, com o Banco In
temãcional para Reconslrução e Desenvo_lyimento~ 
BIRD, destinada ao fmanciamento parcial do Projeto de 
Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará -
PROU~. com garantia da _União, no valor de até US$ 
!40,000,00b.oõ: 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Estado do Ceará, autorizado a elevar temp:muia

mente os seus limites de endividamento, nos termos da Resolução -
do Senado Federal N° 11/94, para contratar operação de crédito 
externo, no valor de até US$ l40,()(K},000.00 (cento e quarenta mi
lliões de dólares norte-americanos) junto ao Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento-BIRD. 

§ I 0 • É a União autorizada, nos tennos da Resolução N" 
%/89, do Sendo Federal, a conceder garantia ã operação autoriza
da neste artigo. 

§ 2°.-A operação de crédito externo autorizada neste artigo 
destina-se ao fmanciamento parcial do Projeto de Desenvolvimen
to Urbano do Estado do Ceará - PROURB, a cargo da Sçcretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. · 

Art. 2° A operação de crédito ora autorizada se realizará sob 
as seguintes condições: --

. a) Valor pretendido: R$ 119.420.000,00 (oento e dezenove 
milhões, quatrocentos e vinte __ mil-reais}, equivalentes a US$ 
140,000,0CX).OO (cento e quarenta milhões de dólares norte-ameri
canos) em 30.09.94; 

b) Contragarantia: Cotas de repartição constitucional das 
receitas uibutárias estabelecidas nos artigos ·157 e- 159, co:r:Dple
menta.das pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, § 4°, to
dos da Constituição Federal; 

c) Ganmtidor. Rerública Feden~:tiva do Brasil; 
d) Destinação dos Recursos: Programa de Desenvolvimento 

Urbano do Estado do Ceará- PROURB; 
e) Juros: 05% a.a. acima do custo dos "qualified borro

wihgs", contados no semestre precedente; 
f) Comissão de Compromisso: 0,75% a.a. sobre o montante 

não desembolsado, contada a partir de 60 (sessenta) dias após a 
data da assinatura do contrato~ 

g} Condições de Pagamento: 
-do principal: em 20 (vinte) prestações semestrais, iguais e 

consecutivas, no valor de US$ 7,()(X),OtXLOO cada uma, vencendo
se a primeira em 15,03.2000ea Ultima em 15.09.2009; __ _

-dosju~ semestralmente vencidos, em 15.03 e 15.09 de 
cada ano; 

- da comissão de compromisso: semestralmente vencida, 
em 15.03 e 15.09 de cada ano. 

Art: 3° A presente autorizaÇão deVerá ser eXercida no prazo 
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de 540 (quinhentos e quarenta) dias, contados da data de publica- campanha solerte assacada contra mim .... no meu Estado ·durante o 
ção desta ResoluÇão. periodo eleiroral, cuja responsabilidade prerendo •J'll"r através de 

Art. 4o A presente Resolução entra em vigor na data de sua uma investigação judicial. que mudaria meu comportamento, 
publicação. como pretendeu há p:>UCOS dias-o Ministro da Fa'V:nda, em decla-

E o parecer, Sr. Presidente. rações levianas prestadas ao meu Estado, atribuindo-me exatamen-
0 SR. PRESIDENTE (Olag"" Rodrigues) - O parecer te essa condição de procra"inat a votação dessa matéria no-Sena

conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• 108194, que do Federal. 
autoriza a elevação temporária dos limites dó endividamento do Hoje tenho o testemunho deste PlenáriO e, ainda mais, a voz 
Estado do Ceará, a fim de que possa contratar operação c:re-crédito insusf)eita do meu comp3nheiro de representação, o SCmador Regi
externo com Q Banco Internacional para Reconstrução e Desenvol- na.ldo Duarte, que certamente não se furtará a ot'Efecer aos seus 
vimento- BIRD, destinada ao fmanciamelil.O-parctal do Projeto de coneligioná.rios exatamente o seu testemunho, o seu depoimento 
Desenvolvimento Urbano do Estado do Ceará- PROURB, com sobre '"Um Uder do PMDB que apoiou essa iniciativa, porque en. 
garantia da União, no valor de até 140 milhões de dólares norte· teiidê c.]ue; ·acima de ressentimentos, de ressábios, de amarguras de 
americanos. ,__ __ ___ _ _ _ qualquer natureza, devem estar os legitimes interesses do Ceará. 

Consulto o nobre RelaLOr se no seu parecer e rio-projeto, Portanto. Sr. Presidente, no momento próprio dã. votação, 
apenas para esclarecer o Plenário, consta 1Do valor de até 140 mi- expressarei o meu voto ao Parecer Reginaldo Duarte e ao respecti-
lbões" ou ' 1no valor de 140 milhões"? vo projeto de resolução. 

O SR. REGINALDO DUARTE - Sr. Presidente, a ex- O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodiigues)- Continua em 
pressão é " ... de até". _ _ discussão a matérúi. (Pausa) 

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão NãO havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
o projeto. Em varação. 

. O SR. MAURO BENEVIDES- &. Presidente, peço a pa- O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra para 
lavra para discutir, em rumo único. encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- V. Ex'tem a O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra, para discutir. palavra a V. Ex•. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para discutir. O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para encaminhar avo-
Sem revisão do atador.) - Sr. Presidente,- Sn. e Srs. Senadores, tação. Sem re'o!isão do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senado
permaneço até esta hora no acompanhamento da Ordem do Dia, res. veDho aqui dar um testemunho. 
não apenas porque habitualmente o faço, mas para que possa;nes- Na sessão que fizemos na Comissão de Assuntos Econômi.
te .instante, eDlp11:Star meu apoio, como Senador pelo Estado do cos para estudar esse projeto, pedi vista do mesmo. Fíz isso pOrque 
Ceará, a esta solicitação de fmanciamento externo, que vai favore- o Governador do Ceará que fez esse pedido é useiro e vezeiro em 
cer aquela unidade Federativa, que representamos nesta Casa, os atacar os políticos de forma inot:pina.da: "os políticos._, essa cana:. 
Senadores: Reginaldo Duarte, Cid Sab6úúle Caivalho e eu próprio. Iha ••• 10

• São os adjetivos que ele usa. 
Em relação a essa matéria f!'ocurar Somar esforços dando Aquele homem. quer ele queira quer não, é um político -

uma demonstração positiVa de que aqili deíxamOs sObrelevar sem· aliás, o era. à época da ditadura. quando servia à ARENA - que 
pre os sentimc;ntos maiores do Estado do Ceará. não tem nenhum apreço pela democracia. Como vamos tentar 

Por isso, quando esta -Dlat.éria chegou ao Senado e a instân- construir um estil.do democrático? Com a classe política. Não há 
cias do Senador RegiDaldo Duarte, a ele garanti que, como Líder outra maneira. E vem S. Ex•, o tempo todo. achacando coo.tra a 
da Bancada do PMDB, emprestaria minha solidariedade, gara.ntin- classe política, de maneira genérica, sem nominar. Respeito muito, 
do inclusive o rito regimeDla1 da urgência. Assim, oferecendo um Senador Jarbas Passarinho, quando alguém diz, por exemplo: o 
exemplo admirável aos nossos adversários do Ceará, que talvez Senador Ronan Tito prevaricou, porque me dá a oportunidade de 
não chegassem a adotar essa mesma postura de dignidade, que me defender.' Dá a oportunidade ao Parlamentar de ele esclarecer, 
faço questão, neste inStante, de deixar registrada nos Anais do Se- mas não posso respeitar aqueles que ficam agredindo os políticos 
nado Federal. de maneira generalizada sem nominá-los. 

Sabe V. Ex•, Sr. Presidente, que venho de _uma campanha i::ntro no avião, no fmal de semana, e vejo nó jornal, bem a 
sofrida do meu Estado e que o processo retaliativo, o mais sórdido Õlinha frente, a manchete:"A Canalha Política". O passageiro me 
e pérfido, foi patrocinado com objetivo de alcançar-me de forma cumprimenta, sexta-feira-à tarde, e intenoga-me: o senhor é Sena
implacável e impiedosa. Mas isso não foi o bastante, o suficiente _~O senhor é político? Será que eu tinha que parar ali e explicar 
para deixar esmaecer no meu espúito o _sentimento muito maior de para ãquele cidadão que não sou canalha? 
servir à comunidade, quaisquer que sejam os seus governantes. - Não protestei quando o Presidente Itamar Franco, discricio-

Ainda. agom.. o Governador do meu Estado, Dr. Francisco nariamente, doou a fundo perdido US$150 milhões para construir 
Aguiar, encontra-se em Washington à espera dessa deliberação do às pressas um canal. Por que Dão protestei? Em apreço .à popula
Senado, ansioso por receber exatamente e resolução que peço a V. ção de Fortaleza. 
Ex• para promulgar ainda na noite de boje. A S. EX• reiterei, em O prúpriõ Banco Central, de uma maneira muito mais ele~ 
meu próprio nome e em nome do Senador Riginaldo Duarte, que ginte, dourou a pílula de uma maneira muito mais bonita dizendo: 
tem sido incansável no encaminhamento dessa proposição, que a pedimos a elevação do limite para fazer um empréstimo, ou seja, 
matéria. ainda boje, seria decidida pelo Senado Federal, ensejando dentro dos limites permitidos em lei não seria possível o emprestimo. 
a que o Chefe do Executivo cearense assinasse o con~to de fuian- Queria saber como é que os politicos não-canalhas agem_ 
ciamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- O Senador Mauro Benevides telefonou-me incontinenti di-

Eu teria que fazer exat.amente essa explicãção ao discutir a zendcx ''Senado,r Ronan Tito, por favor, não o obstrua; relate o 
matéria para garantir o meu apoio, deixando explicitamente con- projeto; verifique o que há. Não podemos prejudicar o Estado do 
signado nos nossos Anais que essa postura ética é uma imposição Ceará". 
da minha própria consciência de homem público. Não seria uma Sei que o ilustre Governador do CeMá, agora travestido de 
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Ministro da Fazenda, continua ainda com seu palavreado desen- loção estava perfeita. mas a delerm.inação do próprío Presidente 
volto e incontido. Tivemos até um certo entrevem, mas nem assim Itamar Franco não foi cumprida. Entretanto, nem por isso eu trans
vou querer prejudicar a população do Ceará. - - - feriria minhas mágoas para o querido Estado do Ceará. Vou votar 

Se S. Ex• não tivesse s6 o cuidado de arrebaDhar comeDdas também a favor, a menos que se mande votar amanhã pela com
internacionais, mas tivesse cuidado um pouco mais do saneamento plexidade da matéria. 
básico de Fortaleza, lá nio teria havido o maior ~rtode c61era do O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço·a 
Estado, e ele pcxleria juntar ao seu galardão interriiciona.I. o galar- palavm para encmninbar a votação. 
dio nacional. Fortaleza foi o único lugar do Brasil onde houve um O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex" tem a 
surto profundo de cólera e, todos sabemos, que essa doença é uma palavra. 
pmga do século passado porque ela acontece justamente por falta O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Para enca
de esgotamento sanitário e de água tratada. Se S. Ex~ fosse mais minbar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, serei 
cuidadoso no seu linguajar, talvez até menos cuidadoso, mas cui- breve. 
classe um pouco do saneamento básico do seu Estado. talvez não Apenas procurarei fazer justiça a um jovem político e admi-
tivesse havido o surto de cólera que houve. nistrador. que, por algum tempo, ocupou o Ministério- da Ação So-

QJ.ero-dizer ~e encaminho favoravelmente a ma~ mesk cial, e também justiça aos políticos não canalhas - não o são-, do 
mo notando que tivemos que aumentar o limite de débito do Esta- Ceará, _que, em entendimento global com Bancada do Ceará, abri
do porque não .pode o povo do Ceará pagar pelas mazelas do seu mm mão daqueJas emendas de Orçamento e flzernm uma espécie 
govema.dor boquilroto. de mutirão dos"t-ecursos que existiam no OrçamentO, para pennitir 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Se algum dos a oonstrução do ·canal do Trabalhador. 
Srs. Senadores desejar encaminhar a votação, poderá fazer uso da Foi um Ministro jovem, chamado Julahy Magalhães Júnior, 
palavra. . -· _. . qt.ie conseguiu articular com os parlamentares do Ceará a execução 

O SR. JARRAS PASSARINHO- Sr. Presidente, peço a dessa obra, da maior imponância para o Estado, tão importante 
palavra para encam.i.Db.ar a votação. qUe o Governador de então, atual Ministro da Fazenda, convidou, 
· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)..:.._ Com a pala- postf,'rionnente, o .Ministro para fazer-.fue uma homenagem pública 
vra o Senador Jarba.s Passarinho. pelo trabafuo executado. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PPR-PA. Para encami- Senador Ronan Tito, queria aproveitar a deixa de V:-&· 
nhar a votação. Sem .revisão do orador.) - Sr. P:resid~nte,.Sr-s e para mostrar duas coisas. Em primeiro lugar? os parlamentares 9o 
Srs. Senadores, gostaria apenas de caracterizar. em relação ao Es~ Ceará tiveram o bom senso de fazer um trabalho conjun[O em be
ta.do do Pará, esse tipo de comportamento do _Banco Central, cu ·nefldo da sociedade local. Se a água não chegasse a Fortaleza, o 
melbOI" ainda, do MinistériO dã Fcizenda. . -" desprestígio do Governador seria tão grande que não permitiria 

O Senador Ronan Tito podia sentir-se nlais feliz. s; Ex_• _dis- _que ele fosse à praça pública falar sobre seu Governo, porque a 
se que, depois de ler que os políticos eram carialhas-, -alguém o seca era total. 
cumprimentou dizendo: "Bom-dia, Senador". Poderia ter dito: O Mínistro, que não tinha apoio administrativo para execu-
"Bom--dia. canalha. Como vai o senhor?" Já seria alguma -coisa. çio desse projeto, que não tinha apoio político de alguns que deve-

O que qUero salientar ao nobre Senador Regina.Ido Duarte, a riam apoiá.-lo mais. teve condição de fazer esse trabalho. 
quem perguntei, ainda há pOuco, qual a urilização desse ~piésti- Essa era ajustiça que gostaria de fazer. 
mo, é que raramente o Estado do_ Pará tem sido beneficiado, até O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
por falta de iniciativa do piópr:iO Estado. A -cidade de Belém tem projeto. 
uma área de 798 hectares alagados permanentemente~ Ali as pes- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senk. 
soas vivem sobre palafitas, em condições subumanas. __ t.ados. (Pausa) 

Conseguiu o GoVeriuidor fader -Barbalho, ainda como Go- Aprovado. 
vemador, depois que o Senado aprovou ô Projeto de Rola_gem de f}_projeto vai à Q:xn.issijo Díretora para a redação fmal. 
Dívidas, que o Banco Inter.u:nericano- BID- fiZesse este tipo de· O SR. PRESIDENTE...(Oaagas Rodrigues)- Sobre _a mesa, 
empr-éstimo: US$ 225 milhões, com a contrapartida de US$ 80-mi- -redação fmal oferecida pela Comissão Díretora, que será lida pelo 
Ibõe& do Govemo do Estado. Sr. II:! Secretário. 

Vun aqui, falei com o Presidente Itamar Fr.mco. Sua E~ce
lência deletminou ao Ministro da Fazenda o exame da matéria e o 
atendimento. Mas, infelizmente, íamos entrar em segundo blmo, 
em que havia uma candidatura tuca.na contrn outra candicU!.tura. _:e __ _ 

É lida a seguinte 

PARECERN"290,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

o que acontece? O Goveroidor do EstadO do Pará. o amai Gover-
nador, não obteve o deferimento do Banco do Brasil, porque este 
deveria dar a garantia e o Tesouro infOIIILU" que a capacidade de 
endividamento era compatível. Não pre~ava elevar nada, pOrque 
a capacidade de endividamento era absolutamente compatível, e 
não saiu um centavo para o Governo do Estado. Por isso, o Gover
nador foi obrigado a não pigãr pessoal, para não perder a oportu
nidade da contrapartida para receber o empréstimo do BID. E V. 
Ex~ pode imaginar o que acontece com quem disputa uma eleição, 
dizendo-se que o Governador, partidário de certa candidatura, não 
paga o seu funcionalismo de cento e tantas mil pessoas, mais os 
agregados, mais o que seja, pc.mJUe o empréstimo-qlle e IC pedira 
não foi deferido pelo Ministto da Fazenda. 

Eu estive no Banco do Brasil e no Tesouro Nacional. A so-

Redação f"lnal do Projeto de Resolução n• 108, 
de1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de-Resolução n° 108, de 1994, que autoriza a elevação temporária 
dos limites de endividamento do Estado Do Ceará, a fun -de -que 
possa contratar operação de crédito externo, com o Banco Interna
cional para Reconstrução e J?esenvolvimento - Bffi.D, destiDada 
ao fmanciamenlo parcial do Projeto de _Qesenvolvimento Urbano 
do Estado d() Ceará.- Prourb, com garantia da União, no valor de 
alé cento e quarenta milbões de _dólares norte-americanos. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 13 de dezei:D.bro de-
1994. - Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias, Relator -
Nabor Júnior - Júnia Marise. 
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ANEXO AO PARECER N"290. DE 1994 

Redação f"mal do Projeto de Resolução n° 108, 
de 1994. 

Faço saber que o Semdo Fede!al aprovoo, e "'~·-.. ---
Presicleme: nos tennos do art. 48, item 28. do Regimento Tntemo,I"'UJul· 
go a segumte: 

RESOLUÇÃO N" DE 1994 

Auioriza a elevada temporária dos limites de 
endividamento do Estado do Ceará, a fim de que pos
sa contratar operaçiio de crédito externo, com o Ban· 
co lnte.{"nadooal para Reconstrução c Desenvolvi
mento - BmD, destinada ao financiamento parcial 
do Projeto de Desenvolvimento Urbano do Estado do 
Ceará- Prourb, com garantia da União,. no valor de 
até US$140,000,000.00. 

O Sena~o Federal resolve: 
Art. l 0 E o Estado do Cea,rá autorizado ae_lev~ temporaria-

mente os seus limites de efulividamento, nos termos da Resolução 
n• i i, de 1994, do Senado Federal, para contratar operação de cré
dito externo, no valor de Até US$140,000,000.00 (('entoe quaren
ta milhões de dólares norte americanos) juntO ao Banco Interna
cional de Reconstrução e Desenvolvimento- -BIRD. ' 

§ 1° É a União autorizada, Dos termos da Resolução n° 96, 
de 1989, do Senado Federal, a conceder garantia à operação auto· 
rizada neste artigo. _ _ _ 

§ zoA operação de crédito externo au!~lri7.Lu; dc~tina-se ao 
financiamento parcial do Projeto de DesenV~)[vinwnto Úrbann do 
Estado do Ceará- PROURB, a cargo da S<"rTC!aria de Desenvolvi
mento Urbano e Meio Ambiente. 

Art. 2° A operação de crédito au_tpri_zad<t <;t'_ realizará sob as 
seguintes condições: 

a) valor pretendido: R$ t t 9.420.000.00 ~ct•nto c dezenove 
milhões., quatrocentos e vinte mil n''li· _). 1.'l.)uivalentes a 
US$140,ooo;ooctoo (cento ·e quarentà milhões de dólares norte-
americanos) em30 de setembro de 1994; -

b) wntragarantia: cotis de repartição coOStitucional das 
receitas tributárias estabelecidas nos arts. 157 e 159, complemen
tadas pelas receitas próprias, nos termos do art: 167, § 4°, todos da 
C@nstituição Federal; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) destinação dos recursos: Programa de Desenvolvimen

to Urbano do Estado do Ceará - Prourb: 
e) juros: 0.5% a.a. acima do uso dos qualífi.ed borro

wings,dente; 
f) comissão de compromisso: 0,75% a.a:. Sobre o montante 

não desembolsado, comada a partir de sessenta dias após a data da 
assinatura do contrato; 

g) condições de pagamEnto: 
-do principal: em vinte; •1··~staçõe;; 

secutivas, no valor de US$7,000.000.00 {;;~,.·:~ 
norte-americanos) cada uma. V( OÇt~ndo-·:<" ::t !"'; •. 

tembro de 2009; 
- dos juros: semestralmt·nlr vencid•.l.". •·1 ·1 

de ~ctembro de cada ano; 
-da comissão de comp70missos: SCUI\::5rn.i·. ,, , · 

em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. 
Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução devt.'!"á 

ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dais, ccintados da 
data de ~-ua publicação. -

Art. 4° Esta Resolução entr.t em vigo; ua do'l.Vt dr~ .':ii.!.! !:'ii;,li
cação. 

O SR. PRESIDENTE ;c·agas 1: 
projeto c estando a matéria em n·gmte de P. 

dia ta apreciação da redação fmal. 
Em disq1ssão a redação final. tpau~;'' 
Não havendo quem peça a palavra. í.uc··P,l .; 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queú.<Lt" ;· 

tados. (P~usa) 
Aprovada. 
A matéria vai à pro-nntlgação. 

O SR. PRESIDENTE (C!:agas Rodri~>1e<l -~<o-·-··.- ·• 
Plenário sobre a prorrogação da·. ~._ãn l' ·: 

Não havendo objeção do •'!-;onárin · .; 
por vinte minulos. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas R, •d" .. 

Discussão, em 1um0 úni~'ll, (ll horw u, 
ção n'-' 97, de 1994 (apre1rentado pela Ci,tlÜ~~J~J tk " -
stmtos Econômicos c.omo conclusão de seu J!ru'l'i,.l- ~: 
238, de 1994), que auw.-iza o Esta1.h1 t.h"' Rio th: J;m~h·: ,-, 
emitir Letras Financcims do Tesouro do E~tnd·:· ti.: !! .. • 
de Janeiro- LfTRJ, çujos reeursos St'Tã<, (\~·~rip·, !. 
~im da Dívida I\'1ohih 'I 1a d1.' f:s!ad '· •• WT' ·· 

:Õ:lestrede 1995. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinCo .s:essões ordi. h 

rias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 2..~5. in::-i~u I! 

letra f, do Regi.niento Interno. 
À 'proposição não foram o;·crccidas l'i'!l'r:: !:: .... 
Em discussão o projeto, em turno UnH'.". • ''-;·'· · 
Não havendo quem queira discutir, encerro a d • .:>cu.: 
Em votação. 
Os ~rs. Senadores que aprovam o projeto, queiram pt>nna

n..;_ ~ sÚJútdos. 
AprOVado. 
A roatéria vai à Comissão Diretonl para a rcdação fmal, 

É o seguinte orrojeto aprova<11): 
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PROJETO DE R~SOLUÇÃÓ W Cj'j_ DE 1994 

r\.u!Oriza o Estado do Rio de Janeiro a 
emitir lerrns Finan.:eíras do Tesouro do 
Estado do Rio de Janeiro -LFTRJ. cujos 
recursos serão destinados ao giro da 
Divida Mobiliària do Estado. venctvel no 
1° semestre de I 995 

O SENADO FEDERAL resolve: 

An. 1° E o Estado do Rio de Janeiro autonzado. nos termos da 
Resolução no II, de 1994, do Senado Federal, a emitir Letras Financeiras do 

Tesouro do Estado do Rio de Janeiro w LFTRJ. cujos recursos serão destmado; 
ao giro da Divida Mobiliâria do Estado. vencivel no 1° semestre de 1995, 

Art. 2° A emrssão devera ser realizada nas seguintes. condições: 

a) quantidade a ser detinida na data de resgare dos títulos a serem substttuidos, 
atualizados nos tennos do § 6° do art 15 da Resolução no I I. de 
1994, deduzida a parcela d~ X ,J8 ~ ; 

b) modalid.ade _ nominativa·transterivel. 

c) rendimenlo igual ao das Letras Financeiras do Tesouro· LFT. criadas pelo 
Decreto Lei n° :2 376. dC 15 li 87, 

ú) prazo de ate I 827 (mil. oitocentos e vinte e sete) dias. 

e) valor nominal RS 1.00 

t) caractensticas dos tttulos a serem substituidos. 

Vencimento 
01 01 95 
O! 02 95 
01 03~95 
01 04 95 
Ol 05 95 
01 06 95 

Quantidade 
303 822_455 
509 197 803 
926 963.165 
671 577 433 
qr-rci0<J5J 
50&928 926 

3 459 680 735 

~~ tbrma de colocação atraves de ofertas PL~1iicas. nos termos aa Resoiuçào no 
~óS. de 10 Q<J 79. Ju '~an~o CcmraJ. 

h) autonzação leg•slattva Le1 n° I 38Q. de 13.1 I .88 

'An. 3° O prazo ma:"tmo para o eXercido da presente autorização ~ 
de 270 (duzentos e setenta) dws contados a partir da sua publicação. 

An. -t<> Esta Resolução entra em vtg:or na data de sua pu.ólicaçào. 

Dezembro de I 994 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 49: O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - TéiD a pala-
vra o nobre Senador Jarbas Passarinho. 

Discussão, etll.. fumo único, do Projeto de Resolu. 
ção n• 98, de 1994 (apresentado pela ComissãD de As
suntos Econ8micos como conclusão de seu Parecel" n° 
242, de 1994), que autoriza o Estado de Pemambuoo a 
oferecer contragaranlia à operação de crédito externo a 
ser contratada entre a Companhia Energética de Pernam
buco - CELPE e o Kredit.anstalt Für Wiederaufbau -
KF\V, com o aval da União, no valor de RS 
9.396.495,00 equivalentes a DM 15.000.000,00, em 
01.07.94. 

A matéria ficÕu sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a fiiD. de receber emendas, nos termos do art. 235. inciso Il 
letra f, do Regimento Interno. -- - --

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em rumo único. (Pausa) 
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS-PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a contmgaraotia é apre
sentada pelo Estado de Pernambuco ou pela União? Deve ser pela 
União. 

O SR._ PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Leio para V. &~ 
Autonza o Estado de Pernambuco a oferecer contragarnntia 

à ope~ de crédito externo a ser contratada entre a Companhia 
Energética de Pernambuco - CELPE" e o órgão alemão com o 
aval da União. ' 

E~ disrussão o projeto, em 'turno único~ (Pausa) 
Nao havendo que peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado o projeto. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação finaL 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLLÇ.\0 

.\utoriza o 'i:stsdo de .Prrn•mbuco a ofrrecer 
conna~anntia li oprracio de {"~ito nlrrno a 
'>er conlnlada rnlre 3 Companhia Enrrgétic.a 
de Prmambuco- CELPE r o Kreditanstall Für 
Wiedcraufbau - KFW. rom o a"Yal da União. 
no valor de RS CJ.J96.49S.OO equivalentes a DM 
15.000,000.00. EM 01.07.94. 

O·SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1.° Fica o Estado Je PernambUco autrizado, nos tcnnos da 
Resolução n<J I l/94. do Senado··Federal. a conceder contragaranua à operação de 
credito externo a ser contratada enrre a Companhia Energenca de Pernambuco -
CELPE e o Kreduanstall Für Wiederautbau- KFW. no valor de R$ 9.396.495.00 
(nove milhões. trezenros c novenra r.: se1s mil. quatror.:emos ·r.: noventa ~ cmco 
reais). r.:qutvalenres a DM 15.000.000.00; r.:m lJ 1 O i 9-l 

* ·J" E a Uüià_o autonzad~. nos termos da Rcsolu~:io n" 96/89. do 
Senado Feder;:al. a t:onç_e_der garantl;:a a~oj:n:r;:aç:io retCnd;:a no "t.:aput" deste anigo. 

§ 2° A operação de credito c:xterno ora aucori:p1da destma·se ao 
financiamento parcial do Programa de Expansão do Sisrema Elêtrico de 
Transmissão e Eletnticação do Estado Lle Pernambuco. 

Art ~·· .'\ nper;:ação de t.:redito ::;e rcahz;:ar;:a sob as se~:-~mtes 
~.:cnd1çóes: 

J! v;:alor pretendido: RS 9 396.495.00 {nove tniihões. tr.:z: ·os r.: :1oventa c: 
"-CIS md quatrocentos e noventa e c me ·..:ats t. 
~qu1vaJentes a DM 15 000.000.00 lquH,z:c liuíhõc:s marcos 
alemães I em O I .O i 94. sendo: 
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l - RS 8. ~-"'2-.:::ÓS: 1 : •ltll milhões. uuo~..c::nu . .; ~· !rmt;'l I!' dOIS 

1mi. ::>erecemn~ e •'"!' '•~·:~.1-:; (;'mm~ cen•...:. ... 1u,,·atç-mes _a 

OM 1-J. IOO,t.\00 "-'· .t ~auJo de ~mpresumo . ...: 

11 - RS :'63 739.70 1 qumllemos ;:: se!lscm.1 ~ três mil. 
setecemos c onema c- 110\C c .St!Ienta ..:cnta\'th 1 . ..:qUTvaienres a 
DM ~90.000.00. a 11tu/o de r.:onrnbmçào tinance1r:1.-

, :~.:~ paro.:~ h I 6.5°0 a.a. tixos. sendo que l.)0 u a .::t ç-m DM :-.c:ra lrJilstendo 
.lo KFW c o restante. ~.<)o_ não rcmiSSivel 'ln l!'<lenor. sera 
l~vado a credrto em moeda locai. numa t:\Hli:J l.!.'·pt::.:1aL para o 
hnanc1amenro de projeto de rmportànc1a pnoritária dentro da 

politica de desenvolVJmenro. caducando a ,>bngação Je 
pagamento desta Parcela ao KFW. 

parcela II: 

i.!J "commitment tee"· 

~.0% a a .• fixos; 

(parcelaS J e fn: 0.25°1o a.a.. COntadOS 'I pamr de J 
meses apos a data da ass1.natura do ,:on!r ato. 

,,.,,~; J\! IT!•·:·~- t:;obre pnnc1pale ruros- parcelas ! ~ ff) ~·-· .• ;.t,J Jt.:Jma da 
taxa de desconto do Deutsche Bundesbank. 

I.!J Je:)pesas germs limitadas a 0.1°'" do "alar do tinancJamemo. 

t) contragaranua: a detinida no para~:-'Tafo luuco do art. ! 0
• da Lc1 Estadual n" 

10.550. de 08.01 91. que autonzou a operação: 

. ;;<.:.ranttdor. RepUblica Federauva do Bras1L 

·: 1 dc-;tmaçào do.::; recursos: Prot:.'Tama de Expansào do Sistema Eletnco 
de Transmissão e Elernticaçào do 
Estado de Pernambuco._ 

' :--.·.~..l!.;ões a(.' pig:amemo: 

- Jo pnnctpaJ· Parceia 1 l.!'m 30 _ttnmal parct..las semesrrms._t!:-'UaJs e 
consecuuvas. com prilZo.de carénc1a de 5 anos~ 

:
1.trccla li ..:m !I) '•]l!Ltrl.!ll!JI pan:e!:J.s "eme:-:.Jr.:u". ::!uaJs ..: 

..:o!lSI.!t.:Utl\ J:-.. '-' .m prazo Jt:: _t.:arenc.:Ja Je ltJ .•nus. 

,li) 12 ,j._;, ,JU,J JHu . 

.. "'"'· .. umm1trm.•nr Í"ee" !parcelas I e 10. semesrraiffiente venc1das. em 30.06 e 
30~ 11: -de cada -ano, vencendo-se a pnrÁe.Jra parcela 
JUntamente com os JUros: 

. das despesas g:erms: após a em1ssão do Certificado de Ret:-'lStro. mediante 
comprovação. devendo SL!r pagas cm reaís. exceto _ 
aquelas tncomdas no extenor. que so possam ser pagas 
~m moeda csrrange1ra. 

Dezembro de 1994 
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Art. 3° A presente autotlzação deve ser exercida no prazo de 546 
(qumhentos I! quarenta) dias contados da data de pubhcação desta Resolução. 

An -1-'' r\ prest:nte Resolução ..:mra ..:m vtgor na da)Q de sua 

publacaçào~ 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item-50: 

· DiscUSsão, em turno únicO; do Projeto de Resolu· 
ção n" 99, de 1994 (apresentado pela omiss&> de Assun
tos Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 243, 
de 1994~ q~~ auiOriza o Governo do Estado do Espírito 
Santo a émihr Letras Fmanceiras do Tesouro do Estado 
do Espírito Santo- LFf·ES. cujos recursos serão ~i· 
nados ao giro de 72,1C% de sua Dívida Mobiliária ven· 
cível no lo semestre de 1995. '-

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas. nos termos do art. 235. inciso n 
letra f, do R~gimento Interno. 

À preposição não foram oferecidas emendas. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre·. 

tálio. 

É .lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.008, DE 1994 

. No~ termos do ~rt. 279, alínea c, do Regimento Intei:nó, re-
querro adtamento da. discussão do Projeto de Resolução n° 99, de 
1994, a fim de ser feita na sessão de 15-12·94. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994.- João Calmon. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Fica adiada a 
discussão da D;l81éria. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item 52: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu· 
ção 0° 101, de 1994 (apresentado pela Comissão de As· 
suntos Econômicos como conclusão do seu Parecer n° 
245, de 1994), que autoriza o Governo do Estado do 
Mato Grosso a emitir, através de ofertas públicas, Letras 
Fiminceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
(LfTB.. Mf), destinando-se os recursos ao giro de· sua dí· 
vida n:lobiliária com vencimento no 1° semestre de 1995. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões onliná
rias para receber emendas, nos tennos do art. 235. inciso II, letra 
d, do Regimento Interno. · 

A_o projeto não foram oferecidas emendas. 
Em discussã,o_o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. 
Os ~is. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen· 

lados. (Pausa) 
Aprovado. _ 
A matéria vai ã Comissão Diretora pala a redação fmal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"fO/ DE !994 

Autoriza o Govnuo do Estado do Mato 
Grosso a emitir. atravis de ofertas pUbiKu. 
Lnras Fiuncriru do Tesouro do Estado do 
Mato GJ"OSso (LFTE-M~ dntillaado-H" os 
recursos ao &iro dC' saa divida •obilÍÍiria 
com vencimrato no I" H"mestn de 199!. 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. I" Ê o Governo do Estado do Mato Grosso autorizado. nos 

termos da Resolução n" 11. de 1994, do Senado Federal ;r emitir Letras 

Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso (LFTE-Mn. para giro de sua 

dívida mobiliária com vencimento no (0 semestre de 1995. 
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Art. 2~ A emissão deverâ ser realizada nas seguintes condições: 

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a 

serem substituidos. mcdianre aplicação da 

Emenda Constitucional no 3 ~ 

b) modalidlde: nominaliva-transferivel; 

c) rendimentos: igu::tl ao das Letras Financeiras do T escuro 

NacionaJ · J...FT. criadas pelo Decreto Lei n° 

2.376, de 25 .. 11.87: 

J) prazo: de ate 5 (cinco) anos: 

e) valor nominal: CrS I ,00: 

t) característicaa dO& títul05 1 serem Sf.lbstituídos: 

LFTE-MT 

TiTULO 
640365 
640457 
640548 
640364 
640456 
640548 
640639-
640730 
641645 
640455 
640638 
641673 
640364 
640454 
640546 
640637 
640364 
640453 
640545 
640637 
640728 
641736 
640365 
640547 
640730 
64 I 765 

VENCIMENTO 
01.02.95 
01.02.95 
01.02.95 
15.02.95 
15.02.95 
15.02.95 
I 5.02.'95 
15..02.95 
15.02.95 

- 01.03.95 
01.03.95 
o 1.03.95 
01.05.95 
o 1.05.95 
01.05.95 
01.05.95 
15.05.95 
15.05.95 
15.05:95 
15.05.95 
15.05.95 -
I 5.05.95 
01.06.95 
01.06.95 
01.06.95 
01.06~95 

QUANTIDADE 
87.394.146 
28.363.039 
-5.545.960 
561.075.440 

- -160.020"382 
4H58.816 

20.300.537.213 
7.192.625.330 

125.000.000 
232.053A08 

27.709.815.764 
115.927.564 

.266.153.751 
87394 .. 146 
28.363.039 

5.545.960 
1.917,098.095 

561.075.440 
160.020.382 
36.018.877 

20.300.537.213 
125.000.000 

2.237.102.801 
-232.053.408 

27.709.815.766 
100 000.000 

110.332.395.940 

g) previsio de colocaçio e n·ncimentó dos títulos • serem 

emitidos: 

Dezembro de 1994 
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COLOCAÇÃO VENCIMENTO ;ri TU LO DATA-BASE 
01.02.95 01.02.1996 640365 01.02.95 
01-,02.95 01.05.1996 640455 01.02.95 
01.02.95 01.08.1996 640547 ÕL02.95 
01.02.95 01.11.1996 640639 01.02.95 
01.02.95 01.02.1997 640731 01.02.95 

15.02.95 15.02.1996 640365 15.02.95 
15.02.95 15.05.1996 640455 15.02.95 
15.02.95 15.08.1996 640547 15.02.95 
.15.02.95 15.11.1996 640639 13:62.95 

·15.02.95 15.02.1997 640731 15.02.95 

01.03.95 01.03.1996 640366 01.03.95 
01.03.95 01.06.1996' 640458 01.03.95 
01.03.95 01.09 1996 640550 01.03.95 
01.03.95 01.12.1996 640641 01.03.95 
01.03.95 01.03.1997 640731 01.03.95 

. 

02.05.95 --o 1.05.1996 640365 02.05.95 
02.05.95 01.08.1996 64045T 02.05.95 
02.05.95 01.11.1996 640549 02.05.95 
02.05.95 01.02.1997 640641 02.05.95 
02.05.95 ., 01.05.1997 640730 . Ó2.05.!Í5 

I 5.05.95 15.05.1996 640366 15.05.95 
15.05.95 15.08.1996 640458 I 5.05.95 
15.05.95 15:11.1996 640550 15.05.95 
15.05.95 15.02.1997 640642 15.05.95 
15.05.95 15.05.1997 640731. 15.05.95 

01.06.95 01.06.1996 ()40366 OL06.95 
01.06.95 01.09.1996 - 640458 01.06.95 
o 1.06. 95 01.12.1996 640549 01.06.95 
UI.06.95 . 01.03.1997 640639 01.06.95 
01.06.95 01.06.1997 640731 01.06.95 

h) forma de colocaçio: otêrtas publicas. nos rerrnos da Resolução 

n• 565. de 10:09.79, do Banco Central: 

i) autorização legislativa: Lei n' 4.660. de 07.02.84, Decretos n's 
1.658. de 08.11.85: n' 1.660, de 
08.11.85: n' 1.605, de 1906.89: eJ\' 
5.173.de 17.10.94. 

Art. 3° A presente autOrização deverâ ser exercida no prazo de 

270 (duzentos e setenta) dias. a contar de sua publicação: 

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

Quarta-feira 14 9055 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 53: 

Discussão,_ em turno único, do Projeto de Resolu
ção n° 102, de.I994 (apresentado pela ComiSsãO de A.!;
suntos Eç.onômicos cómo conclusão de seu Parecer n° 
246. de i994), que autoriza a emissão de Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul
LFIRS, destinadas à rolagem de oitenta e oito Vírgula 
dez por cento da dívida mobiliária do Estado, vencível 
no l 0 semeslre de 1995. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ocdiná
rias para receber emendas, nos tCrmos do art. 235, incisO n~-letra r. 
do Regimento Intemo. À proposição não foruu oferecichs emendas. 

Em diScussão e projeto, eiii tumó único. (Paiisa) -~'-
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. SenadOres que o aproavam queirim peiiD8IleCer 

sentados. (Pausa) · 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fuial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO-No 102, DÉ "í994 . 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio G['8.11de do Sul - LFI'RS, 
destinadas à rolagem de 88,10% (oitenta e oito vírgu
la dez por cento) da dívida mobiliária do Estado, 
vencível no primeiro semestre de 1995. 

O Senad? Federai .resolve: 
t\rt. 1" E o Estado do Rio Grande do Sul aulorizado, nos 

~•'llH•''· da. Resolução D0 11/94, a emitir Letras Financeiras dO Te
MJUH• l.st:1.dn do Rio Grande do Sul- LFJ'RS, destinadas à ro-

lagt.:m de X8,10% (oitenta e oito vírgula por cento) de sua dívida 
mobti;:'ui:'! vcndvel no primeiro semestre de 1995 •. 

Art. 2') A emissãõ, ora autorizada. deverá se realizar sob as 
o;;-P:gu intcs cor~dições: 

a) quantidade: $.Ser definida na dala de resgate dos tib.dos 
a serem substituídos, aOJalizados nos termos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n° 18/94, deduzida a parcela de 11,9% (onze vírgula 
nove por cento); 

b) modalidade: nominativa.transferivel; 

c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 
- LFT criadas pelo Decreto-Lei D0 2367, de 25-11·87; 

d) prazo: até 7 anos 

e) valor nominal: R$1,00 
f) características dos titulos a serem substituídos: 

Título 
531383 
532555 

Vencimento 
15-5-95 
15,5,95 

Quantidade 
16.857.057.782 

59-136352 
16.9i6.194.134 

g) Previsão de colocação e vencimento dos títulos a se
rem emitidos: 

Colocação 
15-5-95 
15-5-95 

Vencimento 
15-5-2000 
15-5-2000 

Título 
531827 
531827 

Data· Base 
15-5-95 
15-5-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20-9-79, Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n° 6.465. de 15-12-72; Lei 
n° 8.822, de 15-2-89; Decreto n° 35.6!0, de 26-10-94. 

Art. 3° A presente autorização deverá ser exercida no prazo 
máximo de 270 (duzentOs e setenta) dias, contados •da data de pu-
blicação dCsta Resolução. - -

" A.rt. 4a Esta resolução entra em vigor na data de_ sua publi
cação: 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 54: 

Discussão, em turno únic_o, do Projeto de Resolu
ção n° 103, de 1994 (apresentado pela Comissão de As
suntos Econômicos como conclusão de seu Parecer n° 
247, de 1994), que autoriza a emissão de Letras Finan~ 
ceiras do Tesouro _do Estado do Paraná- LFf~PR. desti
nadas à rolagem de noventa e nove inteiros e vinte cen
tésimos por cento, da dívida mobiliária do Estado, ven
cível no 1° semestre de.1995. 

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a flm de receber emendas, nos termos do art. 235 •. ll. f, do Re
gimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 

Em discussão o projeto, em turnO único. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 

Em votação. 

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

Aprovado. 

A matéria vai ã Comissão Diretora, para a redação fl.nal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Noj{fj DE 1994 

AuCoriza a emisslo ~e f!-\~; Fi~anceiras: do 
Tesouro do Est•do-4c' ~ ~aAts - U'T~PR 
destinadas à rol•gem de 99,20% (novenfa e nove 
inteiros e vinte centésimos por cento) da divida 
mobrliíiria do Estado, veacívt"l ne 1 ~ semes'~ de 

'":!. 
O SENADO FEDERAL resolve. 

, . Art lo É o Estado do Pa.rani autorizado, nos termos da Re90lução n° 1 1/94 a 
emmr Leuas Ftnanceiras do Tesouro do Estado do Paranâ- LFT-PR, destinadas a rol::igem de 
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99,2~!. (nov~m:a. e nove inteiros e vinte centCsimos por cemo) de sua dJ\ida mcbiharia _ 
venct-vel no pnmetro semestre de l99S, 

611825 

615000. 

Coloc;açlo 

15.03.95 
15.05.95 

Art. 7! A emisslo, ora autorizada. deverá se realizar sob as seguintes condições 

a)-quintidade: a :ter definída na data de resgate dos tirulos a serem substiruidos, 
"atuaHzados nos termos do § 6°,_ do AM l S. dá Reso\u(,":i.l' n° 

ll/94, deduzida a parcela de 0,20%(Vinte centCsímo<> ror f-er,c<· · 
b) modalidade. nominaUva-transferivel; -
c} rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro- LFT. -:~'·' !,,, P· -.,.' 

~~ Decreto Lei n• 2.376, de 25.ll.S7; 

d) pru.o: até 1.827 dias; 
e) valor nominal. RS I,OO(SELIC) 

RS 1.000,00 (CET!P). 
f) caracterisricu dos titulo5 a serem substituidos: 

Título Vencimento 

IS 03.95 

15.05 95 

(•) Encoatram-IC r<gistrados no SELIC 

Quanudade 

1 750 000 (){J1) 

~9. J~F.'!-·, 

2186 28/Q-: 

g) previslo de coJocaçlo e vencimento dos titulas a serem emitidos 

VencimCJ!to 

15.03.2000 
15.05.2000 

Titulo 

61827 
611827(') 

15.03.95 
JS 05 95 

(•) a serem resistfad05 no CETIP, por se tratarcw de titulas <!nlll1dn~ p.H<~ 

pagamento de precatórios judiciais. 

h) forma~ colocaçlo. atravcJ5 de ofertas péblicas, nos termos da Re)oluçao nu 
565, de 20.09.79, do Banco Central, -

i) autorização legislativa· Lei na 8 212, de- 30.12 85, Decreto rt" q I 25...._de 

22.09..&6~ Lei na S. 914, de 13.12 88. Lei na 9 058, de 

03.08.89; IX:creto rf :S 700, de I1 09 89 

Art. 3• A presente aUloriu.çio devera ser exercida no prazo max1mo de 270 

(duzentos e setenta) dias, contados da data de publicação desta Resolução. 

Art. 4• Esta Rnoluçlo enn. em vigor na data de sua publicação 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-l!emSS: 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção n° 104, de 1994 (apresentado pela Comissã-O -de As
suntos Econâmicos como conclusão de seu Parecer n° 
248, de 1994), que autoriza a celebração do Termo_ de_ 
sub-rogação, Cessão e Aditamento ao Contrato de Com
pra e Venda com Financiamentos de Equipamentos e 
Materiais destinados. às Unidades Hospitalares Brasilei
:ras, firmado em 15/02/77, entre o então" Instituto de Pre
vidência Social, INPS, sucedido pelo Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social. -
INAMPS, em extinção. e a empresa alemã Intermed-Ex
port-lmport. 

A mai:eria ficaU sobre a mesa durante cinco sessões oidiná
rias, a frm de receber emendas, nos termos do art. 235. II, f, do Re
gimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer scn

taé!os. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 104, DE 1994 

Autoriza a elaboração do Tenno de sub-roga• 
ção, Cessão e Aditamento aõ Contrato de COmPra e 
Venda com Financiamentos de Equipamentos e Ma· 
teriais destinados às Unidades Hospitalares Brasiici
ras, firmado em 15-2-77, entre o então Instituto de 
Pre"idência Social - INPS, sucedido pelo Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência So
cial - INAMPS, em extinção e a enlpresa alemã ln· 
termed-Export-Import. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Re~blica Federativa do Brasil autorizada a cele

brar Termo de Sub-RÕgãção, CeSsão e Aditamento ao ContratO de 
Compra e Venda com FinanciamentO de Equipamentos e Mate
riais destinados às Unidades Hospitalares Brasileiras, frri:ii3:do em 
15-2-77, entre o então Instituto Nacional de Previdência-Social
INPS, sucedido pelo Instituto Nacional de Assistêncíã Médica da 
Previdência Social--INAMPS, em extinção, e a empresa alemã 
Intermed-Export-lmport 

Parágrafo único. O saldo creditício, nó vãlor de 
US$5.631,171.34 cinco milhões, seiscentos c tririia -e-lium mil, 

· cento e setenta e um dólares- convênio e lrinta e quatro centavos) 
passará do INAMPS. em extinção. para a União, a fim de ser utili
zado pelo Ministério e do Desporto. 

Art. 2° A autorização concedi4a por esta resolução deverá 
ser exercida num prazo e 540 (quinhentos e quarenta) dias, conta
dos da data de sua publicação. 

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 45: 

Discussão. em !umo único, do Projeto de DecretO 
Legislativo n° 70. de i Y"i..t {.Jl0 290/93, na Câmara dos 
Deputado~). que aprova o-: wxtos do Acordo de Trans
portü fluvial pela HidrO\· i.:\ Paraguai-Paraná (Porto de 
Cá..::cn.:s-Portn de Nova P.,Jm~J.) e de ~cus Protocolos 

Adicionais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e Se
gurança. Seguros, Condições de Igualdade de Oportuni
dades para Maior Competitividade, Solução de Contro
vérsias ~ Cessação Provisória de Bandeira, tendo 

Parecer faVoiável_sob D0 259, de 1994da Comissão de 
-Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

- Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peunanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à COmissão Diretora pará a redação fmal. 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"70, DE 1994 

(N" 290/93, na Câmara dos Deputados) 

Aprova os latos do Acordo de Transporte 
Flnvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cá
ceres-Porto de Nova Palmira) e de seus Protocolos 
Adicionais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e 
Segurança, Seguros, Condições de Igualdade de 
Oportunidades para Maior Competitividade, Solu
ção de Controvérsias e Cessação Provisória de Ban
deira. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Ficam aprovados os textos do Acordo de TransJXU1e 

Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cá.ceres-Porto de 
Nova Palmira) e de seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos 
Aduaneiros, Navegação e Segurança. Seguros, COD.dições de 
Igualdade de Oportunidades para Maior Competitividade, Sohr,.ão 
de Controvérsias e Cessação Provisória de Bandeirn. 

Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acor

_do ou de qualquer de seus Protocolos Ad~cii:?!Ja~, bem CO:ÇOQ 
quaisquer atos que, nos termos do harto. 49, inciso L da Constitui~ 
ção Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa-
trimônio nacional. _ 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 28: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 112, DE 1993 
(Em regime de urgência nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado n° 112, de 1993, de autoria do Senador César 
Dias. que altera o árt. 19 da Lei n° 6.001, de 1973, dis
pondo sobre o processo pira a demarcação das terras in
dígenas, e dá outras providê.'lcias, tendo, 

- Parecer, proferido em Plenário, Relator: Sena
dor Áureo MeUo, favorável, ao Projeto e à emenda, em 
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. -

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária do 
dia 8 do corrente. 

-Em-votação o projeto, sem prejuizo da emenda, em turno 
único. 

O SR. JARBAS PASSARINHO- Sr. Presidente, peço a 
palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
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palavra. 
O SR- JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Para encami

nhar a votação. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, já. tive a opor!llnidade, na discussão da matéria, de 
mostrar a forma pela qual conST.derei inadequado, impolido e iDjus~ 
to o parecer dado pelo nobre Senador Aureo Mello, cuja ausência 
me limita, de algum modo, a continuar fazendo apreciações a res~ 
peito. 

Mas estive conversando com o Senador César Dias e perce
bo o grau de angústia -de S. Exa, porque o nObre Senador, como eU, 
está em íun de mandato. A propósito, é bom esclarecer que boje, 
neste plenário, os que estão em fUD de mandato e não retomam são 
maioria em relação àqueles que têm os seus mandatos garantidos. 
Acho que isso é at{ uma prova de que estamos trabalhando com a 
consciência de permanecer dando a nossa contribuição, quando 
outros poderiam já., desanimados, neni C:oi:HpartCer- aqui. Hoje a 
maioria é dos nào reeleitos, daqueles que não se enconttaiio nesta 
Casa- no linguajar de um célebre poeta- no dealbar da nova ad
ministtação. 

Mas, Sr. Presidente, o DNPM fez..me conhecer um docu
mento em que considera que já é a oitava e última versio -do en~ 
tendimento entre o CIMI e talas as outras organizações que se en
volveram com a questão indígena. E eu acho que o projeto do Se~ -
nador César Dias é melhor, com exceção, naturalmente, da reco
mendação de rever demarcações que já forariiTeitas. No documen
to que~ mandou o ilusb:e Diretor~Geral do DNPM diz~se assim: 

A pesquisa e a lavra de recursos minerais em ümas in<líge
nas serão efetivadas, no interesse D4Cional, sob o regime de autori~ 
zação de pesquisa e de concessão de lavra de que trata o Código 
de Mineração, por empresa legalmente constituída DO Brasil, nos 
tetmos da Constitnição. 

Ora, Sr. Presidente, também no art. 2° se diz: 
A pesquisa e a lavra de recursos IllÍilera"is em tenas indíge

nas s6 podem ser realizadas mediante autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, sendo-lhes assegurada 
a participação no resultado da lavra. 

Isso é do texto constitucional de 1988. Mas em determina
dos casos em que a terra indígena coincide com a faixa de froD.td~ 
ra, essa "pesquisa e lavra de recursos" é utilização da terra. E para 
a utilização da terra, pelo que está no art. 91 da Constituição, que 
trata dos atributos do Conselho de I;>efesa, tem que ser ouvid~ o 
Conselho de Defesa. De maneira que acho que, neste ponto, o pro
jeto do nobre Senador César Diãs é mais consentâneo coro ~ ~ 
mendações da Carta Magna do qu~ aguele ouiro, que vem da Câ
ma.N.. Naturalmente, aprovado o que for no s-enado, vai ter de ir à 
Câmara. 

E, nesta hora, àqueles que permanecem. neSta CaSa, e que 
são a minoriã na Dói te de _boje, peço que fiquem atentos ao proble
ma de. se houver alguma modificação nó projeto do Senador César 
DiaS, que seja ConSiderado que o projeto em si é melhor do que 
aquele que foi apreseritado pela Câmara. como sendo já discutido, 
e enviado ao Senad_o! É o momento de analisar isso. 

A minha aprovação, Sr. Presidente, é:o ''sim'' com restrição. 
V. Ex• sabe melhor do que eu que, pelo Regimento, o voto com 
restrição é aprovação. Não é desaprovação. 

Só espero _que não se venha discutir Outra: vez essa ques~o 
dos ianomâmis. E uma questão altamente polêmica e que já mele
vou a desgaste muito grande na minha área de origem, que é a área 
militar. Não dou o direito a riingtiém -de ser mais patriota do que 
sou. Quem achar que pode dar o direito de alguém ser mais patrio
ta não me~ce ser patriota. As reais interpretações, estas sim, J»
dem variar. 

Então, queria salientar ao Sena_dor César DiaS que só achei 

desagradáveis - por isso a minha restrição - dois pontos do seu 
Projeto de Decreto Legislativo. Um é tentar voltar a remarcação de 
tenas com pareceres que exaustivameirte estndamos durante o ano 
e que já vinham sendo esbldados há muito tempo. Fiz toda a revi
são, mandei fazer toda a revisão possivel 

A aura questão é desnecessariamente introduzir a questão 
dos ianomâmis na justíftca.Ção. Foi Onde me melindrou de algum 
modo. Mas quero atender ao pedido drunático do meu Colega de 
Roraima, fazendo com que boje não haja nenhum tipo de procras
tinação em relaçãO à votação. 

O encaminhamento é votar pela aprovação, com restrição. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à vo

tação do projeto, sem prejuízo da emenda, em turno único. 
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Piesidenie, voto 

pela abstenção. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado. 
Serão cop;sigDadas a abstenção de V. Ex a e a declaração do 

no ire Senador Jarbas Passarinho. 
Em votação a emenda, que recebeu parecer favoráveL 
Os Srs. Senadores que a aprova·m queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmaL 

É o seguinte o projeto_aprovado: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 112, DEI993 

Altera o art. 19 da Lei D 0 6.001, de 1973, dis-
pondo sobre o processo para a demarcação das ter· 
ras indígenas, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: , 
Art. I' O art. 19 da Lei n' 6.001, de 1973 - Estatuto do In

dio- passa a ter a seguinte rOO.ação: 

"A:rt. 19. As tetTas indígenas serão demaxcadas 
attavés de lei. 

§ 1° As terras índígenas, por iniciativa e sob 
orientação do órgão federal de assistência ao índio. serão 
administrativamente identifieadas e delimitadas, de acor
do com_ o processo estabelecido em decrel.Q do Poder 
Executivo. 

§ 2o Identificadas e delimitadas as terras indíge
nas, o Presidente da República, após consultar os Gover~ 

·nos dos Estados em que tais áreas estejam contidas, re~ 
meterá projeto de lei correspondente ao Congresso na~ 
cionai. 

§ 3° Quando o projeto de lei de autoria do Presi
dente da República propuser a demarcação em áreas si
tuadas na faixa de fronteira, o assunto, antes de encami
nhado ao Congresso Nacional, devetá ser examinado por 
cOihi~são integrada por um representante de cada um 
dos seguintes órgãos: 

I - :Ministério da Justiça; 
II- Ministério das Relações Exteriores; 
III - Ministério do Exército; 
IV - Ministério da Marinha 
V- Ministério da Aeronáutica; 
Vl- Ministério das ~as e Energia; 
Vll - Ministério Extraordinário para a Articula-

ção de Ações ;ta Amazônia Legal; , 
Vlll- Orgão Federal de Assistência ao Indio; 
IX - Órgão fundiário federal; 
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X- s.C,.,taria .ié'Ãssuiltos Eslritégieos- SAE. • 
§ 4" Publicada a lei, a demarcação será registrada 

em livro próprio do Serviço do Palrimôoio da Uoião 
(SPU) e do-registro imobiliáiio da comarca da situação 
das tenas.'' 

Art. 2° Ficani ratificadas, em caráter prov"isério e pelo prazo 
máximo de 240 (duzentos e quarenta) dias, as demarcações das 
tems indigenas localizadas em faixa de fronteira homologadas por 
deaeto do Presidente da República até a data da publicação desta lei. 

§ J• O Poder Executivo remelerá ao Congresso Naciooa~ 
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, projeto de lei <lestinado à 
revisão das demarcações das terras indigenas localizadas em faixa 
de fronte~ -

Art. 3° &ta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário. .. 

É a seguinte ·a Emenda aprovada: 

EMENDA (DE PLENÁRIO~ OFERECIDA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 112,DE 1993 

Que altera o Art. 19 da Lei 0° 6.001, de 1993, 
dispondo sobre o processo para demarcação das ter
ras: indígenas, e dá outras: providências. 

Emenda n• 1-PLEN 

Dê-se ao § 3° do Artigo 1° do Projeto de Lei do Senado D0 

112. de 1993, a seguinte redação: 
11

ArL 19. ···-··-··-··-··········-··-··-··-······-··-······-···-
§ I • ---------------------............................ ----------·· ··'--· 
§ 2" ·--------------------------------------------------
§ 3" Quando o projeto de lei de autoria do Presi

dente da república propuser a de~o em áreas si
tuadas na faixa de fronteira, o assunto. antes de encami
nhado ao Congresso Nacional, deverá ser examinado 
pelo Conselho de Defesa Nacional, oovidos os seguintes 
6Igãos: ' . 

I- Ministério de Minas e Energia; 
II - MinistériO do Meio Ambiente e da Amazônia 

Legat -'~ ' '- · ,', - ' - ' 
III- Órgão Fedem. I de Assistência ao Índio; 

Dezembro de 1994 

· IV- ÓrgãO fundiário federal; e 
V- Secretaria de Assuntos Estratégicos- SAE." 

O SR. PRESIDENTE (Cbagru; Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido o seguinte - -

REQUERIMENTO N" 1.009, DE 1994 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, re~ 
queiro preferência para o Projeto de Lei da Câmara 0° 1~. de 
1991, a fliD de ser apreciado antes da matéri.ã. cosntante do item n° 
I, da Onlem do Dia. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994.- Jutaby Ma
galbães. 

, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
-- requerimento. - -

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo queiram perma-
necer sentados. (Pausa) 

Aprovado. 
Será feita a inversão solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 44: 

Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da 
Câmam n• 199, de 1993 (n• 53/9r, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento, 
seus instrumentos e dá cutras provídências, tendo 

Parecer favorável sob n° 24o, de i 994, da Comissão 
- de Aasuntos Sociais. 
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordíná~ 

rias a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso II, le
tra d, do Regimento Interno. 

À proposição não fonun oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa) 
N'ao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o apro'.'am queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
A matéria vai à sanção.. _ 

É _o se&umte o -pro]eio aprovado: 

lltOJETO DE LEI DA C~ N•t99, DE 1993 
(N" SJI'Jt,- c.. ole ...... , 

Dispõe sobre a Politica Nacional de 

Saneamento, seus instrumentos e dA. 

outras providencias . 

. 0 CONGR~SSO NACIONAL decretas 

Capitulo I 

Da Politica Nacional de Sane~monto 

seçào 

Dos Objetivoa e Fundamentos 

Art. 111 JL.A Politica Nacional da Saneamento reger-se

a pela• dispo•içõea desta lei, de seu• regulamentos e das 
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noraa• adai~i•'t.ra&ivaa delas decorrentes, e tem por objetivo 

aaaegurar oa beneficio• da salubridade ambiental A totalidad.e 

da po;ulaçao braaileira, mediante ação articulada entre a 

UniAo, oa Eatado•, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Kuniclpioa. 

ParAqrafo único 

conaidera-••~ 

Para os efeitos desta lei, 

I Saneamento ou Saneamento Ambiental como o 

conjunto de açõea aócio-econômicas que têm por objetivo 

alcançar nivela crescentes de salubridaQe ambiental, por meio 

do abaateeimento de Agua potAvel, coleta e disposição sanitária 

de ~ea!duoa liquidas, sófidoa e gasosos, promoção de disciplina 

· aanit&ria do uao e ocupação do solo, drenagem urbana, controle 

de vetorea • reaervatórioa• da doença• tranamiasiveis e demais 

aerviçoa • obra• especializados, com a finalidade de proteqer e 

-lhorar •• condições de vida, tanto nos centros urbanoa, 

quanto naa CODIUnidade"s rurais e propriedadel! rurais mais 

careD.tea; 

II - Salubridade Ambiental comO o estado de higidez 

•• que vive a populaçAo urbana e rural, tanto no que se refere 

~sua cap~cict:d"'- de j.ul:..tr, pre•renir ou 1.mp~dir a ocorrên.cia de 

endemias e epidemi~&. ve1culadas pelo meiQ ambiente, como no 

tocante ao seu potencial de promove..:- o !iperfeiçoamento de 

condições t.lesol6gicas favoráveis ao pleno qoa:o ~de saúde e bem 

eatar. 

Art. 2" - A salubridade ambiental, indispensável à 

segurança sanitária e à melhoria da qualidade de vida, é 

direito e dever de ~odos e obrigação do Estado, assegurada por 

politicas sociais, prioridades financeiras e eficiência 

gerencial que viabilizem o acesso universal e igualitário aos 

benettcios ~o saneamen~o. 

Art. 3g Compete ·aos Munici~ios e ao Distrito 

Federal organizar ~ prestar diretamante, ou mediante regime de 

concessão ou perm1ssão, os serviços pú.blicos de saneamento de 

interesse local. 

Parágrafo único -- Os serv iças de ~aneament.o-~deverão 

int.egrar-;se com as demais funções essenciais de competência 

municipal, de modo a assegurar prioridade para a segurança 

sanitária e o bem esLar ambiental de seus habitantes. 

os Estados e o Distrito !ederal, ·em 

cooperação com os Hunicípios, deverão promover a organização, o 

planejamento e a execução das funções públicas de saneamento de 

interesse comum, nas regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas, ou outras regiões constituidas -por municípios 
limitrofes agrupados, onde a ação supralocal se fizer 
necess,ria. 

A:c:t. 51:1 A União, em cooper'"âção com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios, deverá p-romover a 

organização, o planejamento e a execução das funções de 

saneamento de interesse comum, no ãmbi to _interestadual. 

Quarta-feira 14 9061 
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Art. 6g - ·os contratos de concessão ou permissão para 

exp! oraçdo de Sel.'"V iças públ ices de sane&~qento, sempre 

autorizados por lei espec1fica, ·formalizados mediante prévia 

licitaçcio, estabelecerãO as c-ondições de seu controle e 

fiscalização pelo poder concedente, té.t"mino, r.eversà.o dos bens 

e serviços, direitos dos concessionários ou permissionários, 

prorro-gação, caducidade e remuneração, qu~ Permit/,m o 

atendimento das necessidades de saneamento· da população e ·que 

disciplinem oS :lSpectos ·ecohômico ... financeiros dos contratos. 

Séça.o 11 

Ogs Diretr1zes da Politica 

Art. 7f:l ~s direirizes da Polit1ca Nacional de 
Saneamento articulal'ão as a.çóes governamentais, respeitada a 

aUtonomia politico-administrativa da União, _dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios, em harmonia com as Politicas 

Nacionais de Saúde Pública, de Desenvolvimento Urbano, de 

Recursos Hídricos e de He'o Ambiente. 

Att~ 811 -- A organização' politico-administrativa dos 

serviços de saneamento resultará das diferentes peculiaridades 

vigentes no Pais e contar& com o apoio da __ União, desde que 

obedecidas as diretrizes seguintes: 

I adoção de modelo gerencial progressivamente 

descentralizado e eficiente, valorizando a capacitação estadual 

e municipal; 

II - participação da comunidade no planejamento e 

controle dos serviços e obras de saneamento de seu interesse 

notadamente nos processos de deCisão e fiscalização sobre 

custos, qualidade dos servic;os, prioridades financeiras e 

planos de investimentos. 

III articuldçào 'in~e.;institucional, inseriudo o 

.,_.. sanea~ento ~o proces::fo de desenvolvimento regional integrado, 

em cooperaç!o com as demais açóes de saúde pública, meio 

ambiente, recui:-so~ hid"ricos e desenvolvimento urbano e rural; 

IV incentivo à ·implantação de soluções 

intermunicipais ou interestaduais conjuntas, mediante planos 

regionais integrados; 

V - prestação de serviços de saneamento _orientada 

pela busca permanente da máxima produtividade; 

VI destinação de recursos financeiros para o 

saneamento~ segundo critérios de proteção e melhoria da saúde 

pública e· do meio ambiente, de maximização da rnlaç:ào 

beneficio/custo e do 

instalações existentes e 

potencial de aproveitamento das 

de estimulo ao desenvolvimento da 

capacidade técnica, gerenciai e financeira dl!ls entidades 
beneficiadas. 

Art- •• A União orientará e apoiará o 
desenvolvimento do saneamento, paUtando-se pelas diretrizes 

sequintes: 

Dezembro de !994 
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I • coordenação e fomento do saneamento em nivei 

nacional, mediante Plano Nacional de saneamento; 
II incentivos aos Estados para que desenvolva• 

mecania110a institucionais e financeiros destinados a assistir 

o~ Kunic 1pios em suas necessidade8 de saneamento, por meio de 

planos quaclrienaia estaduais. de saneamento, aprovados pelas 

respectivas assembléias legi~l~tivas, que levem em conta as 

.peculiaridades regionais, o desenvolvimento integrado do &atado 
e as propostas doa Municipioa; 

III - apoio aos programas de saneamento do Distrito 

.., Fede:r::al e doa Municipios, nes-tc;:s últimos mediante articula.çi.o 

coa os respectivos planos- quadrienais estaduãia de aane~nto; 
IV incentivos às organizações dedicadas ao 

desenvolvi .. nto cientifico, tecnológico e gerencial no caapo do 

••neaaento, com prioridade para: 

a} aperfeiçoamento de soluções institucionais, 

t•cnic5a e gerenciais apropriadas aos est4gios econOaicoa, 

sociais e culturais das diferente3 comunidades urbanas e rurais 

do Pais; 

b) investigação e divulgação siste!Mtica de 

informações sobre a evolução de indicadores de saúde pública e 

de meio ambiente, decorrente das ações de saneamento; 

c) investigação e divulgação sistemática ~e 

informações sobre 

impresCindiveis à 

ações 

garantia 

preventivas 

de ambiente 

e corretivas 

salubre naa 

concentrações urbano-industriais, nas praias e outras áreas de 

lazer, assim como em garimposT empreendimentos da exploração de 

madeira e outras frentes de expansão geográfica de crescimento 

econOmico. 
v - apoio aos 'trabalhos de normalizáção de prodUtos, 

serviços e obras de saneamento, . bem como da respectiva 

fiscàiização· sanitária e ambientaL 
Art. 10 - As açõea decorrentes da Politica Nacional 

de Saneamento serão executadas por meio dos seguintes 

instrumentos: 

I - Sistema Nacional de Saneamento; 

II - Plano Nacional de Saneamento; 

III -Fundo Nacional de Saneamento -·FUSAN. 

C.J.p:~u.-:. II 

Do Sistema Naciondl de Saneamento 

Art. 11 O Sistema Nacion"al de Saneamento fica 

definido como o conjunto_ de agentes institucionais que, no 

lmbito das respectivas competências, atribuições, prerrogativas 

a funções, interagem de modo articulado, integrado e 

cooperativo para a formulação, execução e atualizaçào do Plano 

Nacional de Saneamento, de acordo com o objetivo, fun4A.a~tos, 

diretrizes 6 instrumentos da Po~itiça Nacional de Saneamento. 
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-. 
Art. 

consultivo e 

Seção I 

Do Conselho Nacior.al de Saneamento 

12 Fica 

deliberativo, 

criado, 

de nivel 

Como órgão colegiado 

estratégico _superior, o 

conselho Nacional de saneamento, com composição, organizaç;!o, 

competência e funcionamento definidos no regulamento desta lei. 
Art. 13 - Compete ao Conselho Nacional de Saneamento, 

dentre outras, as seguintes atribuições: 
r - discutir e aprovar propostas de projeto de lei 

@fttrentea ~o Plano Nacional de saneamento, assim como as que 

devaa ser incluidaa nos projetas de lei sobre o plano 

plurianual, as diretrizea orçamentárias e o orçamento da União: 
II .. -aprovar· e publlcai'--6 relatório anual sobre "A 

Situaçi.o da Salubridade Ambiental no Brasil" i ·· 

III exercer funções normativas e deliberativas 

relativa• c\ formulaç!o 1 implantaç.!o e acompanhamento da 

Politica Nacional de Saneamento; 

IV estabelecer diretr i:zes para a fo·rmulação de 

programas anuais de aplicação de recursos do FUSAN; 

V - estabelecer diretrizes e mecanismos para o 

acompanhamento, fiscalização e controle dos recursos do FUSAN; 

VI decidir os conflitos no âmbito do Sistema 

Nacional de Saneamento, conforme dispuser o regulamento desta 

l~i; 

VII - articular-se com outros _conselhos nacionais com 

vistas c\ implementação do Plano Nacional de Saneamento; 

VIII - responder a consultas sobre_ ternas especificas 

de saneamento 1 sempre que solicitadas pelo Presidente da 

República ou por iniciativa do próprio conselho. 

Art. 14 - O c_onsel·ho Nacional de Saneiimento. C_gmpõe-se 

da. Plen6rio e secretaria Executiva, podendo criar câmaras 

técnicas de caráter con~ultivo. 

Art. 15 O Conselho Nacional de Saneamento, 

assegurada a participação pa-citária da sociedade civil 

organizada em relação a~ poder público 1 em seus níveis 

federal, estadual e municipal, sera. presidido pelo titular do 

Ministério raspons6vel pelo saneamento e tera. a seguinte 

coapoaiç.ios 
I - Ministros de Estado e Secretários da Presidência 

da Repú~lica, cujas atividades se relacionem com o saneamento, 

a saúde ·pública, a proteçã.o do meio ambiente, o desenvolvimento 

científico e tecnol6gico 1 o planejamento estratégico e a geatão 

financeira da União; 

II dirigentes de órgãos e entidades da 

adlainiatraça.o direta e indireta da un~.\o, cujas atividades se 

relacionem com o saneamento, os recursos hídricos, a saúde 

pública e a proteçio ao meio ambiente; 

III - cinco represen"ta-ntes 1 sendo um de fiada urna das 

regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Stil, eleitos 
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peloti · respectivos colegiados · formados 

Estaduais responsáveis pelo saneamento; 

pelos Secretários 

IV - cinco representantes~ sendo um de cada uaa da• 

regiões Norte~ Nordeste, __ Ç~ntro-Oeste,. S_u?-este e _Sul, eleitos 

pelos respectivos colegiados formados pelos dirigentes 

municipais re~ponsáveis pelo saneameneo; 
V - representanees da sociedade civil, por meio de 

suas organizações de âmbito nacional, provenientes de: 

d) usuário dos serv~ços públicos de saneamento; 

b) entidades associativas de organismos operadorea de 

serviços pUblicas de saneamento; 
r.1 trabalhadores na atividade de saneamento, no• 

meios urbano e rural; 
d) entidades associativas de empresas de consultoria, 

pree~açào de serviços, co~strução, fabricação e comercializaçAo 

de produtos industriais no campo do saneamento; 

e) organizações não governamentais sem 

lucrativos, dedicadas A promoção e ao desenvolvimento 

eanea.ento, da saúde pública ou do meio ambiente: 

Paráqrafo único Consideram-se colaboradores do 
' conselno Naci~nal de Saneamento as 

relacionados 

universidades e deaais 
órgãos e ~ntidades com o 

cientifico e tecnológ~co em aaneament.o, 

regulamento desta lei. 

Seçáo rr 

desenvolvimento 

noa termo• do 

Da Secretaria Exécut.'iva do COnselho Nacional de 

saneamento 

Art. 16 t A secretària Exec,utiva. do Conselho Nacional 

de Saneamento é respons6vel pela promoção das açõas necassAriaa 

~ dinamização e aperfeiçoamento da Politica_ Nacional de 

SanãáJnento; incluindo-ee entre as suas competênciast 

r -- coordenar, em articulação com os demais agentes 

institucionais que integram o Sistema Nacional de Saneamonto, a 

formulação do Plano Nacional de Saneamento, submetendo-o ao 

Conselho 'Nacional de. Saneamento, com ·a· reapectiva propo•ta d.e 

anteprojeto de lei; 

II - elaborar, em articulação com os demais aq•ntea 

institucionais que integram o Sistema Nacional de Sanea .. nto, 

relatório arual sobre a ''Situação de Salubridade Allbi•ntal no 

Brasil", e submetê-lo à apreciação e aprovação do Conselho 

Nacional de Sarieamento: 
III - providenciar a inserção do Plano Nacional de 

Saneamento nos projetes de lei Qo Plano Plurianual, das 

oiratrizes Orçamentárias e do orçamento Anuarda Uniio; 

IV gerenciar o Fundo Nacional da Saneamento 

FUSAB, eDI articulação com_ aa- entidades financeira• 

intervenientes ou participantes; 

V - implantar e manter o Sistema de InformAç6ea •oDre 

Saneamento de interesao para o Pais~ 
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VI fomentar o desenvolvimento tecnolóqico e 

gerencial nas entidades prestadoras de serviços de saneamento, 
co• destaque para o aumento da' produtividade, a modernização 

gerencial • a va!orizaçào profissional; 
VII - promovei:- a integraçãõ participativa dos aqentes 

do Sist-.a Nacional de Saneamento; 
VIII - coordenar aa demais atividades necess4r~as ao 

exerclcio das funções do Sistema Nacional de Saneamento; 
ParAgrafo único - A secretaria Executiva do Conselho 

Nacional de Saneamento terá organização estabelecida em 

reoula.ento, devendo ser dotada dos recuraoa materiais, 

huaano•, financeiro•, institucionais e administrativo• 

.nec•••4rios ao pleno cumprimento de suas funções. 

Capitulo lii 

Do Plano Nacional de Saneamento 

Art. 17 O Plano Nacional de Saneamento é o 

empreendimento colativo de àmbito nacional 

mobilizar, articular, in~egrar e coordenar recursos naturais, 

humanos, tecnológicos, económic-os e fna~itucionais, 

financeiros, visando alcançar niveis crescentes e sustentAveis 

de salubridade ambientai pdr.!ll toda a: população brasileira. 

Seçào r 
Da Natureza do Plano 

Art. 18 O Plano Nacl_onal .de Saneamento seroi 

qüinqüenal e aprovado po·r lei, cujo ~rojeto dever& ser 

encaminhado ao Congresso Nacional até 30 de abril do primeiro 

ano de mandato do Presidente, da República, devendo constar do 

referido projeto, obrigatoriamente, a revisão, à atualização e 

a consolidaçAo do Plano anterior. 
S lQ - As necessidades financeiras para elaboração, 

implantação e revisão do Plano Nacional de SaneLLmento -deverão 
Plano 'Plurianual, constar dae leis do dao Oiretrizes 

Orça.Jiant.S.rias e do Orçamento Geral da Uniào. 

S 2g - O Plano Nacional de Saneamento será elaborado 

de forma articulada com as politicas nacionais de saúde 

pública, recursos hldricos e meio ambiente 1 a partir do quadro 

epidemiológico, dos indicadores e parãmetros de qualidade 

ambientais e do nível de vida da população~ levantados junto 

aos Municípios e ao Distrito Federal e consolidados 

sucessivamente em nivel regional, estadual e federal. 
A;rt. 19 - Para a avaliação da eficAcia do Plano, o 

Conselho Nacional de saneamento fará publicar, até 28 de 

fevereiro de cada ano, o relatório sobre a "Situação da 

Salubridade Ambiental no Brasil", objetivando dar transparência 

.\ adrl.iniatraçio pública e subsidies a_os Poderes Execu~ivo e 

Laqialativo de Ambito municipal, estadual e federal. 
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S lQ - O relatório subre a "Situação da Salubridade 

Ambiental no Srasil" aer.i elaborado a partir de relatórios 

sobre ~ situação -~a salubridade ambiental em diferentes regiões 

do Pais, a serem definidos no requlamento desta lei. 

S ... 2g :_ O relatório sobre HSituação da se.iubridade 

Ambiental no Brasil" dever.\ conter, no minimo: 
I- a avaliaçAo_da salubridade~ambiental; 

II - avaliaçlo do cumpriment~ dos programas previstos 
no Plano Nacional de Saneamento; 

~II -- a proposição de eventuais ajustes doa 

prograaaa, cronograma• de obras e serviços e . aju~te das 
necesaidadea do recursoe humanos, materiais, econõmico

flnanceira•, tecnológicas~ institucionais e administrativas 

provista• no Plano Nacional de Saneamento; 

IV - as decisões tomadas pelo conselhO Nacional de 

Sane&J~Gnto. 

s 3• O regulamento desta lei estabelecerA os 

critérios e prazos para ehboração e aprovação do- relatório 

definido no caput deste artigo. 

Seç.io !I 

Do Conteúdo cio Plano 

Art. 20 ~ u Plano Nacional da Saneamento· -conte:t:_6, 

entre outros elementos, os seguintes: 

I caracterização e avall."a'ÇfiôJ. t ti._ aalulit"idade 

ambiental no Pais, através de indicadores sa.nit6rio•, de sallde 

pública e ambientais, destacando os fatore• ca.u•ai• • sua• 

relações COZ\1 as deficiências detectadas, bem como sua• 

conseqüências para o de~envolvimento económico e social; 

II - estabelecimento de ob,etivoa q~ longo alcance • 

de matAs de curto e de médio prazoa, ~e modo a projetar e•tado~ 
proqre:ssivos de desenvolvimento da salubridade ambiental no 

Pais; 
nx-- -~_;o-~ identificação de obstAculoa reaia ou 

potenciais, de natureza politico-in.stituciona.l, legal, 

econOmico-financeira, juridica, administrativa_, cultural, 

tecnológica e de recursos humanos, que se interpon~ • 

consecução daa metaa e objetivos e•tabalecidoa; 

IV formulação de estratégias, politica• • 
, diretrizea para a superação dos obatAculoa idantifica.doa: 

v - formulação, de modo articulado • integrado, da• 
ações neceaa6rias A realização das metas e objetivoa 

eata.belecidoa, considerando aa eatrat6giaa, .politicas • 

diretrizea concebida• para a supera.çi.o doa obat.t.culoa 

identificado• r 
VI - definição de prazos para a execuçio da• açõea 

formuladas: 
VI I caracter i za.ção, qual i ficaç6o, quanti f icaçl.o, 

mobilizaçolo e desenvolvimento de recursoa huaanoa, aa.teriaia, 
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tecnol6q1eoa, econOmicos, f in'ancairoa, inseituciona.is e 

aãainiatrativoa necess6rios A execução das ~çõea fo~uladaa: 
VIII formulação dos mecanismoi. de articulaç.to • 

integraçio doa agentes que compóem o Sistema Nacional de 

Sane ... nto, visando o seu envolvimento eficaz na execução dll& 

açO•• formuladas; 
IX - definiçio dos programas e projetas que confere• 

estrutura, organizaçio e poder de conseqüência Aa açO.a 
fo%WJ.ladaa~ 

X - formulação de mecanismos e procedimantoa para a 

avaliaçAo aiatemAtica da eficácia daa açõea programadas; 
XI - formulaçio de mecanismos ·e procedimentos para a 

preataçi.o de aaaistência técni~a e gerencial em saneamento, aoa 
Estados, Distrito Federal e Huniclpioa, pelos órgioa e 

entidade• fedoraia; 
S lll '- O Plano NacioMl. de Saneamento incluir&, entre 

outro•, Ull pscQ:rama perlft4nente destinado a proraover o 
deaenvolvimento inatituciona.l <ioe serviços público• de 
aane ... nto, para o alcance <i e nivela creacentea de 

deaenvolvi-nto t6cnico, gerenc ial, econOaico e 

.. lhor aproveitamento da.a instalações. 

1 2• <. Raa regiões -tropoliiana.a, 
urta.na. e aicrorregiO.a, na forma ·do S Jll do 

Coutituiçlo Federal, o Plano previsto no caput 

financeiro e 

aqlo-raç6e• 
art. 25 da 

deete artiqo 

dever' con.~•r,, organizaçAo • a execuçlo de aç6es, serviços 
• obras de interesse . ColiNa para o saneamento, respeitada a 

•u&oao.La ~n~ipal. 
Capitulo IV 

Do Pundo Nacional de Sanea.ento 

seç.io I 

Da Gestlo 

Art. 21 rica conatituido o Fundo Nacional de 

aan. ... nto FUSAH para dár suporte financeiro l Politica 
Jlacional de Sane ... nto. 

ParAgrafo llnico • O PUSAN reqer-se-A pelas nonu.a 

eatabelecid.l.a nesta lei • no seu regul-nto. 
Art. 22 ... O PUSAN aer6 W'l fundo rotativo, de llOClo a 

v-rar recursos financeiros permanentes para o aaneaaento, 
... ndo poaaÜ.ir .. canis.,• que inibaa a improdutividade • a 
1ne!1cAcia na sua aplicaç&o. 

S 1• - Os proqraaaa do Plano Nacional de Sanea.ento, 
que .. destina• a pro.over 
gerenclal, institucional, de 

o deaenvolvt.ento tecnolóqic.~, 

recuraoa huaanoa, do aiateM de 

in!~çO.a .. saneaMento e doe de-aia proqra.aa caracterizado• 
~ apoio, ••r• ta.Jib6Jt auportadoa cem. os ·recursos financeiros 

do PUI.AII, noa teraoa do requla.-nto desta lei. 

I 2• • A utili&açAo doa recuraoa do Fundo Nacion•l de 
&a..-nto - FUSAM', inclusive ea operaçO.a a fundo perdido, 
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daYerl aer aco~nbada de contrapartida d• entidade to .. dora, & 
f~ de que eata tenha efetiva participaçao ·no ..pr .. nd~nto e, 
por out!O laclo, oa recuraoa do Fundo poaa .. beneficiar o Mior 
na-~ de ca.anidadea. 

1 3• - A aplicaçlo ~ recuraoa do FUSAN, a titulo de 

conceaalo de auba1dioa ou a fundo ~rclid.o, c:lependllrt. cHI 

ca.proYaç&o de intareaae póblLco relevante ou da exiatAncia de 
.r1ecoa elevado• l aalide pdblica, confo~ crit6rioa • 
diretri .. a eatabelecidoa pelo conaelho Nacional de Sa~to. 

I 4• - M aplicaç6ea doa recuraoa do FUSAR aerlo 

"feitaa pela .oda.liciade de eapr6ati.:., ob,etivando qarantir 

efici•ncia na utilisaçlo doa recuraoa pdblicoa • na expanalo do 

ntmero de ):)eneficiúioa, •• decorrAncia da rotatividade daa 

diaponibil~a financeiras. 
I 5• - SerAo atendidas, aob condiç~a aapeciaia, aa 

neceaaidadea financeira• de progr ... • para a correçio da 

clna1n1a a6c1o-eanlttr1o• ~ionaia, •••ia ca.o para o <:OIIb&U: 

• uquJ.atoeaa.:~~ae, a -l&ria, A. doença de chagaa, A. poluJ.ç&o 
daM Aguaa • oatr .. aituaçOe• ... olóqico-aaftit&riae ~ala.itosaa, 
confo~ eatabelecido no Plano N.acional de Saneamento e nos 

orça.entoa correspondentes. 

5 6 11 - O Plano Nacional de Saneamento é o único 

inat~nto h&bil para orientar a aplicação dos recurao• 
financeiros do FUSAN. 

5 111 - Fica vedada a utilização de recursos do FUSAN 

para o pagamento de dividas e cobertura de déficits dos órqàos 

e entidadea envolvidos direta ou indiretamente na Politica 

Nacional de Saneamento. 

Art. 23 - O Co~selho Nacional de Saneamento fixará., 

anual•nte, em função das necessida·des decorrentes da 

formul_~_ção, ~xecução e atualizaçãO do Plano Nacional de 

Saneamento, o percentual doa recursos financeiros do FUSAN 

deatinado ~ Secretaria Executiva do Conselho Nacional de 

Sane-nto, coa a finalidade de dar suporte ao exercicio das 
atribuiç6ea eatabelecidaa no art. 16 desta. lei. 

Seção II 

Da Origem dos Recursos 

Art. 24 - Constituem receita do FUSAN: 
, I -- recursos provenientes de dotações orçamentárias 

especifica• da União: 
II - xecuraoa provenientes de organismos e entidades 

naeionaia, internacionais e estrangeiras, públicas ou privadas; 

I~I - recurso• provenientes dos Estados, do Distrito 

Federal o doa Munic1pioa: 

IV recursos provenientes de pessoas f1sicaa, 

juridicaa e de direito público, inclusive do FGTS; 
v juroa, renda•, retorno e remuneraçào doa 

fimanciamentoa; 
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VI - recursoS provenientes dos sistemas de seguridade 

aocial, noa tar.oa da conatituiçAo Federal; 
VII - outros recurBoa que, por sua natureza, possam 

deatinar-se ao FUSAN. 

Capitulo V 

Das Disposições Transitórias 

Art. 25 O primeiro .relatório anual sobre a 

~situaçAo da Salubridade Ambiental no BraailM deverA ser 

apreaentado ao Conqreaao Nacional até o dia 28 de fevereiro da 

1993-

Art. 26 - O prilleiro Plano Nacional de saneamento 

devera aer apreaentado ao Congresso Nacional até o dia 30 de 

abril de 1993 .. 

Art. 27 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir 
no orç ... nto de 1994 oa recursos financeiros destinados A 

t.plantaçlo e funciona.ento do Conselho Nacional de Saneamento, 

da Secretaria Executiva do ConselRo Nacional de Saneamento e do 

Fundo Nacional de Saneamento. 

Are. 28 - Os 6rgàos e entidades federais~ integrantes 

do Sistema Nacional de Saneamento, terào suas funções revista• 

e reorganizAdas para atender eficazmente, de· forma integrada e 

cooperativa., as disposições desta lei, devendo o Poder 

Executivo propor os projetas de lei ou expedir os decreto• 

neceaaArioa em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data 

de sua publicação. 

Art. 29 - Cabe à Secretaria Nacional de Saneamento 

exercer, até que se efet.ue a reor~anizaçào pr:vist.a no artigo 

anterior, sem prejuizo de suas cbmpetências definidas pelo 

Decreto nQ 99.916, de 24 de dezembro de 1990, as funções de 

Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Saneamento.-

Art. 30 - Para atender o disPosto nos arts. 28 e 31 

desta lei, o Poder Executivo criarA um grupo de trabalho 

composto pelos representantes da Secretaria -Nacional de 

saneamento, na condição de co-or"de~ador, da Fundltção Nacional de 

Saúde, da Secretaria de- .Desenvolvimento Regional e da 

Secretaria do Planejamento, que deverão atuar em articulação 

com o comitê Naciona~ de Saneamento, criado pelo Decreto s/n!:l 

de 10 de setembro de 1991. 

Capitulo VI 

Das DispoSições Finais 

Art. 31 - O Poder Executivo requlamentarA esta lei no 
• prazo de 180 {cento e oitenta) di.as,· a contar da data da aua 

publicação. 

Art. ~32 

publicaçao. 

Esta lei entra em viqor na dat.a de sua. 

Art. 33 - Revoqam-se as ~ispÕsiç?ea em contrArio. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Consulto o moléculas de DNA-recombinante e de organismos e vírus que os 
Pleoáriosobreaprorrogaçãodasessãopor20min~(Pausa) contenham. incidentes nos setores vitais de produção agropecuá-

Não havendo objeção do Plenário. está prorrogada a sessão ria, controle e prevenção de doenças, produção de medicamtntos, 
por 20min. controle ambiental, dentre muitos outros." 

O SR. PRESIDENTE (aiãgas Rodrigues)- Sobre a mesa, Submetido ã Comissão de Assuntos Socíais do Senado, o 
requerimento que seri lido pelo Sr. 1° Sea:etário. projeto original teve reconh~.da sua enoxme relevância e ~i

tou, dada a complexidade da matéria, a realização de duas confe
rências e uma mesa-redonda. com a participação de cientistas e 
técnicos. Nesses debates foram apresentadas sugestões para o 
aperfeiçoamento do texto, tanto em relação ao uso pteeiso de ex
pressões técnicas quanto ao acréscimo de dispositivos para tomar 
mais efetivo o controle institucional das alividades inerentes à bio
tecnologia e engenharia genética. Tal esfOIÇO resultoo em substitu
tivo apresentadO pelo relator Senador Francisco Rollemberg. aprO
vado em caráter terminativo pela referida Comissão. 

É lido e aprovado o seguinte 

ru;!QUERIMENTO W 1.0 10, DE 1994 

Nos termos do art. 311, alínea a, ~ Regimento Interno, re
queiro ~ferência, a f:tm de que a matéria constante do item 29 
seja submetida ao Plenário antes do item 1 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994.-' Ronan Tito. 

O SR. PRESIDENTE (OJagas Rodrigues)- Serã cumpri· 
da a deliberação do Plenário. 

Item29: 

SUBSTrruTIVO DA CÂMARA 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO 

N" 114, DE 1991 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto--de Lei do SeiUJ.do n,0 _l14, de 1991 (n° 
2.56()'92, naquela Caso), de autoria do Senador Marco 
Maciel, que estabelece normas para o uso das técnicas 
de engenharia genética para a conStrução, manipUlação, 
circulação e libetação de moléculas de DNA- Recombi
nante e de organismos e vírus que os Cõritenh<tnl e dá 
outras providências. (Dependendo de parecer da Comis· 
são de Assuntos SociaiS) 

Nos tennos do art. 140, a, do RegimenlO Interno~ designo o 
nobre Senador Ronan Tito para proferir parecer sabre o -Substituti
vo da Câmara,. em subs*uição à Comissão de A:;:suntos Sociais. -

PARECER DE PLENÁRIO 

Eni substituição à Comissão de Assuntos So
ciais, Sobre o Substitutivo da Cimarn dos Deputados 
ao Projeto de Lei elo Senado n' 114, de 1991 (n' 
2.560, de 1992, na Câmara dos Deputados) que "esta
belece nonnas para o uso das técnicas de engenharia 
genética, para a Construção, manipulação, circulação 
e libernção de moléadas ADN-recombinantes e de 
organismos e vírus que os contenham e dá outras 
providências". 

O SR. RONAN TITO (PMDB - MG- Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. 

- I -Relatório 

Nos termos do parágrafo único do art. 65 da Constituição 
federal e em confot.'Jlli&de com o art. 338, IV do Regimento -Inter
no do Senado Federal, é submetido a esta Casa substitutivo apro
vado pela Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n° 
114, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel. 

O projeto de Jei, segundo sua formulação 9riginal, visa esta
belecer normas para o desenvolvimento da engenharia genética no 
país, atentando especialmente para a necessidade de estabelecer rí· 
gidos padrões de segurança. "diante dos consid~veis riscos que a 
atividade encerra". Diz o autor, na justificativa de seu projeto: "O 
Brasil não pode ficar alheio a este tempo de progresso e aperfei
~ento tecnológico. oferecidos pelas até então inimagináveis 
perspectivas da construção, manipulação, circulação e liberação de 

Na Câmara dos Deputados, o substitutivo aprovado no Se~ 
nado. que recebetL.o no 2.560/92,.foi distribuído para análise e deli~ 
beração no seu mérito, às Comissões de Seguridade Social e Fami~ 
lia e Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Na pri~ 
meira, o texto foi objeto de estudo aprofundado- JeitO C_õiljunta~ 
mente pela Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz e Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária-Embrapa - que gerou uma sugestão de . 
substitutivo aSsinada pelas duas entidades e enviada à Presidência 
da citada Com.issão. Essa sugestão serviu de base para substitutivo 
apresentado pelo relator e acatado pelos relatores das demais Co-

- missões interessadas (CDCMAM e CCJR)~ tendo sido aprovado 
em plenário em ~gime de_ urgência. com duas emendas. 

As diferenças entre o texto aprovado no Senado e a redação 
fmal apresentada pela Cãmara dos Deputadas estão expostas a seguir. 

A-Emenda 

O substitutivo reformula a ementa que identifica o projeto 
para introduzir expressamente a referência ao fato de que o texto 
tegulamenta os indsos U e V do§ 1° do art.. 255 da Constituição 
Federal, informação inexistente no PLS. Substitui ainda para a 
construção, manipulação, cirCulação e hDeração de moléculas 
ADN-recombinantes e de organismos e vírus _que os contenham 
por e liberação no meio ambiente de Organismos Geneticamente 
Modificados. Finalmente, acrescenta à ementa a informação de 
que o Projeto aulOriza o Poder Ex~tivo a criar, no âmbito da Pre
sidência da República, a Comissão Técnica Nacional de Biossegu
rança. 

B - Conceituação e terminologia 

* A eXpressão roolécula.·c; de ADN- recombinante e de or
ganismos e vírus que contenham moléculas de ADN- recombi. 
nante (art. 1 o do PLS e outros) é substituída por Organismo Gene
ticamente ModifiCado - OGM (art. ! 0 e outros do substitutivo 
CD). Segundo o grupo de trabalho FioracroziEmbrapa, esta última 
tecnologia é consagrada internacionalmente, além de ser mais cor
reta do JX>Dto de vista técnico e abranger a anterior. 

* Os níveis 'de segurança. -invocados ·no art. 1° do PLS e 
pormenorizados no seu art. 11, tivera:n eliminados os dispositivos 
que os defl.Iiêri:l: e detalham. sob o argumento de que "os níveis de 
segurança adotados para as atividades com OGM são diferencia
dos dos referidos par.t. os microorganismos tradicionais, tratando a 
bibliografia sobre o assunto de forma muito mais detalhada e espe-
cífica, levando em conta inúmeros variáveis." Desta forma. con
clui a ponderação técnica acatada na CD, "compete à regulamenta
ção da Lei este detalhamento". 

* As definições de termos iécnicos (art. '1!', I, Il e parágrafo 
único do PLS), que se restringiam a ADN, moléculas de ADN-re
combinante e segmentos equivalentes às moléclilas do ADN-natu-
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ral, têm seu número ampliado no substitutivo (ari. -3~ e--abrangem 
Organismo, ácido desOxirribonucléico, ácido riconucléico, molé
allas de AD N/ ARN recombinante, Organismo- Geneticamente 
Modificado·OGM, Engenharia Genética. O parágrafo-único-defme 
o que não pode ser cõhsídetado OGM fecundação in vitro, conju
gação, transdução. transformação, indução J)Olipl6ide e qualquer 
outro processo natuml 

* A ressalva feita do art. 3° do PLS (As normas e procedi
mentos estabelecidos nesta lei não se aplicam ao segmento de 
ADN-sintéticO que não-se expresse in Vivo como produto biologi
camente ativo de JX)Iinucleotídios ou polipeptidios) passa. no art. 
4° do substitutivo, JX'I' um detalhamento no qual são expres5amen
te citadas as técnicas cuja utilização implicaria a ressalva: mutagê
nese, fcmna.ção e utilização de células somáticas de hidridoma ani
mal fusão Celular, -inclusive a de protoplasma. de células vegetais, 
que possa ser produzida mediante métodos tradicionais de cultivo; 
autoclonagem de organismos não-patogênicos que se processe de 
maneira natural. 

* As interdições listadas no art. 5° do PLS são assim modi
ficadas (art. 8° substitutivo): a) PLS art. 5°, I: a expressão e de ou
tras doenças é eliminada, completando-se o dispositivo (art. 8° lll) 
com respeitando-se princípios éticos, tais como o princípio da au
tonomia e o princípio da beneficência. e com a aprovação prévia 
da CJ:NBio (Comissão Técnica Naciooal de liiossegurança, cuja 
criação é prevista em ambos os textos); b) inciso ll do PLS: mani
pulação e o congelamento ln vitro de embriões humanos; e inciso 
10:: manipulação de material ge'Iiético·que afete o comportamento 
humano passa ser objeto de um único inciso (subst. 3rt. 8°, m: a 
manipulação genética de células germinais humanas; c) ao inciso 
VI do PLS, acrescenta-se armazenameDto e manipulação (subst .. 
8°, IV) d) incisos IV e V do PLS, passa a ter seu mérito abrigado, 
com acrescimos, na seguinte reda.ção: a intervenção in vivo em 
material genético de animais, excetuãdos os casos em -que tais in
tervenções se __ constituam em aVanços signifiCatiVos na pesquisa 
científica e no desenvolv.imento tecnológico, respdtandõ-se prin
cípios éticos, tais como o prinápio da responsabilidade e o 
princípio da prudênci~ e com aprovação prévia da CTNBio 
(subsL art. SO, V); os demais dispositivos do art. 5° do PLS, que 
tratam de inteiVenção no material genético de microorganismos e 
patenteam.ento de seqtlências d~ ADN são eliminados no substitu-
tivo, que contém uma intenlição genética (inciso 1): qu3Jquer ma
nipulação genétici -de organismos vivos ou o manejo in vitro de 
ADN/ ARN natural ou recombinante, realizados em desacordo 
com as normas previstas nesta lei"; f) o artigo 8° do substitutivo 
ainda proíbe o destarte no meio ambiente de OGM em desacordo 
com a lei e normas emanadas da CINBio (inciso VI), o que não 
existia no PLS; e trata dC nonnas (parágrafoS 1°. 2° e 3°) parn a in
trodução, no Brasil, de produtos contendo OGM, o que também 
não era contemplado noPLS. _ 

• O substitutivo contém um Anexo ·L que iraz a classifica-_ 
ção, em dois grupos, dos organismos geneticamente modificados, 
segundo critérios que especifica. 

C) Estrutura InstitucionBVAdministrativa 

• O artigo 2° do substitutivo trata da matéria contida no art. 
4° do PLS, tornando o acesso às atividades e projetas que envol
vam OGM restrito no âmbito de entidades de direito público 00 
privado, vedando-o(§ ZO) a pessoas fisicas enquanto agentes autó
nomos independentes, mesmo que mantenham vinculo empregatí
cio ou qualquer outro com pessoas jurídicas. No PLS o acesso de 
pessoas f'"IS.icas era aceito, desde que vinculadas ou associadas a 
instituição póblica ou privada, de qualquer natureza, responsável 
pelas conseqüências advindas das pesquisa(.-). 

* As instituiÇões refeDdas Do ait. 4°, "§3°do PLS," de forma 
genérica são especificadas como organizações públicas e privadas, 
nacionais, Cstrangei!as oo 'futernaCiOOais.· fma.nciadoras ou palroci
nadoras de atívidacfus ou de projetas referidos neste artigo, e a elas 
é atribuído o dever de certificar-se da IdOneidade técniCo--científica 
e da plena adesão dos entes fmanciados, patrocinados, convenia
dos ou contratados, às DOimas e mecanismos de salvaguarda pre
vistos na lei. No PLS tal obrigâtOriedade era apenas de zelar pelo 
cumprimento das nonnas de segurança estabelecidas na lei. No 
mesmo parágrafo, o substitutivo exige a apresentação do certifica
do de Qualidade de Biossegwança, instrumento especificado no 
art. 6°. inciso XIX do texto e que inexistia no PLS. 

* O art. 6° do PLS passa a 5° no substitutivo e estabelece 
autorização parn o Poder Executivo constiruir a Comissão Técnica 
Nacional de BíõSsegurança --_ CNTBio. A· 6nica- diferença entre 
ambos é que o substibJtivo acrescenta a bioética às -áreas que deve
rão ser objeto de acOmpanhamento da CNTBio. 

• O patágrnfo único do PLS repete-se com diferente reda_
ção no § zo do substitutivo, que acrescenta a alte:máncia de um e 
dois terços para a renovação dos membros da CNTBio": 

* Do 3° ao 8° parágrafos do art. 5°, o substitutivo dispõe- so.
bre matéria administrativa quC não constava do PLS. O § 3° deter
mina a cidade de Bra.silia, DF, como sede o foro da CNTBio. O § 
4<!- estabelece a periodicidade das reuniões na CNfBio; o § SO con
sidera honorificas as funções e atividades da CNTBio, impedindo 
a percepção de quaisquer remuneiações pelo seu exercício; o § 6° 
estaf?elece a ina.Wria de dois _terços como critério para tomada .de 
decisão no âmbito da Comissão; o§ -r_atribui a Secretaria fueru
iiva da CNTBio à Secretaria de AssuntoS Estratégicos da Presidên
cia da República, cujo orçamento deverá ser dotado de recursos 
compatíveis para esse exercício; o § 8° cria, no âmbito da SAEJPR, 
os cargos de Secretário Executivo e Secretário ExecutiVo .Adjunto 
da CNTBio, correspondentes a DAS IOIA e DAS 1013, respecti
vamente. 

"' O § 1 o do art. 5° do substitutivo introduz a composição da 
CNTBio, o que inexistia no PLS. Estabelece um colegiado de 17 
membros representantes de; Presidência da República (1), especia
listas em biotecnologia (8), Ministérios da Saúde; Agricultura, 
Abastecimento e Reforma Agrária.; Meio Ambiente e Amazônia 
Legal; Educação e Desporto; e--ciência e Tecnologia (5, sendo um 
representante de cada um dos ministérios citados), 6rgão oficial de -
defesa do consumidor (1), órgão oficial de saúde do trabalhador 
(I). empresas ligadas à área de biotecnologia (1, extraído de lista 
tríplice elaborada por entidades do setor). 

' * No que diz respeito às competências da CNTBio (PLS, 
art. 7°), são as seguintes as alterações introduzidas pelo substituti
vo (art 6°): a) adiciona: elaborar e aprovar seu Regimento Interno 
(I);; receber a documentação estabelecida na regulamentação desta 
lei de todos os projetes e atividades relacionadas a OGM. verifiM 
cando sua COireta classificação, conforme definido no Anexo I 
desta lei (IX); classificar os OGM segundo o seu grau de risco, de
finindo o nível de biossegurança, conforme as normas estabeleci
das na regulamentação desta lei, bem como defmir as atividades 
cõnsideradas insalubres e periculosas (X); emitir parecer- técnico 
conclusivo sobre os projetes relacionados-a OGM pertencentes ao 
Grupo ll coofonne defmido no Anexo I desta lei, enc:a:n;únhando
os ao-s órgãos competentes (XI); propor a regulamentação do 
transporte, do armazenamento, da liberação e do descarte de OGM 
(Xffi); emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre qualquer li
!:>eração_ no meio ambiente de OGM, encaminhanck>-o_ ao órgão 
competente (XIV); recrutar consultores ad hoc, quando julgar ne
cessário (XV);; exigir, como documentação adicional, se entender 
necessário, o Estudo de Impacto Ambiental (ElA) e o respectivo 
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RelatÓrio de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) de projetos e 
aplicaçã.o qu~ envolvam a libemção de OGM no meio ambiente, 
além das exigências especiflCIIS para o oivel de risco estabelecidas 
na regulamentação desta lei (X.YDJ); b) modifica, incluindo em 
novas fonnulações as temáticas constantes dos seguinteS artigos e 
incisos do PLS: 7", III: propor ao Presidente da Replblica um Có
digo de Ética das Manipulações Genéticas (V); 7•, IV: propor are
gulamentação desta lei (XX)~ 7°. V: acompa.Dhar o desenvolvi
mento e o progresso técnico-: cientifico nã engenharia genética,-na 
biotecnologia. na bios:segurança e em áreas a~ rio estrito respei
to à saúde e segurança dos trabalbadores, dos oonsumidores, da 
população em geral, da fauna, da flora e do meio ambiente (UL 
cujo texto repete quase literalmente o que consta do caput do art. 
5° do mesmo substitutivo. à exceção da exclusão do tenno bioética 
e da inclusão dos tennos da fauna, da flora); 7", VI: apoiar tecoica
mente os órgãos competentes no processo de iri.vestigação de aci

, dentes e de enfermidades verificados no CUISó- dos projetos e das 
atividades na área da engenharia genética, bem como na f:tSCaliza
çio e na mooitorizaçio desses projetes e atividades (XII); 7", vn~ 
propõr pesquisas e estudos destinados a avaliar os beneficias e os 
riscos potenciais dos novos métodos e :(rOdutos no campo da en
genharia genética (VI); 7•, panlgrafo único: estàbeleoer os meca
nismos·de funcionamento das Comissões lnstitucicmais de Biosse-
gunmça (C!Bios) no imbito de cada instinliçio que se dedique ao 
ensino, à pesquisa. ao desenvolvimento e à utilização das t6cnicas 
de engenharia genética (VII); 9", Xll emitir parecer técnico pn\
vio, conClusivo, sobre· ó regisb'Õ ·é· á ütili'za.Çào dê jioêiuto Càôten
do OGM ou derivado de OGM. encaminhando-o ao 6<gão de fiS
calização competente (XVU); 9•, XIV: divulgar no Diário Oficial 
da União~ previameme ao processo de j.llgamento, para o conheci
mento pela sociedade, extrato representativo dos pleitos submeti
dos à aprovação da CNTBio, referentes às atividades e aos proje
tes que impliquem a hõeração de OGM no meio ambiente, ex
cluíndo-se as iDfonnações sigilosas apoDl.adas pelo proponente e 
assim consideradas pela CfNBio (XVI); cr, XV; emitir Certifica
do de Qualidade em Biossegunmça das instalações destinadas a 
qualquer atividade ou projeto que envolva OGM, previamente ao 
seu funcionamento, ou sempre que houver alteração de qualquer 
componente que possa modiftear as condições de segurança pré
estabelecidas (XIX). 

* O art. 7° do substinltivo traz matéria não contida no PLS. 
Atribui aos 6IE;ãos de fiscalização dos Mfuistérios 'da Saúde; da 
Agricultura, do Abastecimento e da Ref~_ Agr;ária; e do Meio 
Ambiente e da Amazônia Legal, funções, no âmbito das atividades 
que ehvolvem OGM. de emissão de autorização prévia, fiscaliza
ção e monitorização, emisSão de registro de produtos, expedição 
de autorização para funcionamento; emissão de auterização para 
entrada no País, manutenção de cadastro de instiruições e de pro
fissionais, encaminhamento de processos à CNTBio para emissão 
de paraoer técnico, encaminhamento para publicação de resultados 
no DOU, aplicação de penalidades administrativaS (previstas- ilOs 
arts. !I e 12 do substitUtivo). . 

* O art. 8° do PLS corresponde ao m:t. ~-do substitUtivo, 
que simplifica o enunciado e muda a denominação da Comissão aí 
criada de Comis~o Institucional de Biossegurnnça para Comissão 
Interna de Biossegurança. o--art. 9° do PLS corresponde ao art. 10 
do substitutivo e ambos detalham_ a competência da CIBio. O 
substirutivo traz dois novos dispositivos, nesse sentido: manter in
formados os trabalhadores, qualquer pessoa e a coletividade, quan· 
do susceríveis de serem afetados pela atividade, sobre todas as 
questões relacionadas com a saúde e a segurança. bem como-sobre 
.os procedimentos em caso de acidentes (l); e notificar à CfNBio, 
às autoridades de Saúde Pública e às entidades de trabalhadores. o 

resultado de avaliações de risco a _que estio submetidas as pessoas 
expostas, bem CODX> qualquer acidente ou incidente que possa pro
VoeM a disseminação de agente biológico (V). O inciso I do PLS 
está contido no inciso m do substitutivo: enca.minhar à CINBio 
os documentos cuja relação será estabelecida na regulamentação 
desta lei, visando a sua análise e a autorização do 6rgio competen
te quando for o caso; os incisos n, Til, IV e V do PLS estão conti
dos no inciso n do substitutivo: estabelecer prog:r.tiDaS preventivos 
e de inspeção para garantir o funcionamento das instalações sob 
sua responsabilidade, dentro dos pacii6es e nounas de biossegunm
ça, defmidos pela CfNBio na regulamentação desta !e~ os incisos 
VI e Vll do PLS estão cootidos no inciso IV do substibltivo: man
ter registro do acomponhamento individual de cada atividade ou 
projeto em desenvolvimento envolvendo OGM; os incisos IX, X e 
suas alíneas, XL XU, XIU, XIV, XV, XVI foram eliminados en
quanto atribuição específica da CIBio e seu conteúdo abrigado nos 
arts. 6°, 7°, se. 11 e 12 do substitutivo. 

D) Penalização 

* O art. .13 do substitutivo, juntamente com seus incisos 
alineas e panlgrafos adicioruun matéria não trntada no PLS e que 
diz respeito à tipificação de crimes nas atividades de engenharia 
genética e ftxação das respectivas penas- O art- I 4 estabelece o 
principio da responsabilidade objetiva na aplicação das penas pre
vistas. 

E' Disposições GeJ.OiS e TrODSilórias 

* OS arts. 15 e 16 do substitutivo dispõem sobre os pmzos 
para a regulamentaçio da lei e pna a adequação daS entidades 
atingidas por seus dispositivos. O PLS não ílXava prazos. No art. 
16, o substitutivo acrescenta ainda um parágrafo úniCo determi
nando que verificada a existência de riscos graves para a saúde do 
homem ou .dos animais, para as plantas oo. para o meio ambiente, a 
CNTBio deteuniiJará a paralisação imediata da atividade. 

F) Cooclusões 

A Biotecnologia é um novo ramo científico surgido, basica
mente, no início dos anos setenta e que tem a cara.cteristica de ex· 
pandir, literalmente, a capacidade do Homem de mani~lar o Infi
nito. Nem mesmo o domínio do Átomo deteve a amplitude de pos
sibilidades que agora se descoitinaln petant.e nossos ofuos. As téc
nicas de modificar ou, mesmo, de criar- novas cancterlsticas fisio
lógicas nos seres vivos, a partir de cargas genéticas pré-existentes. 
geram um turbilhão de variáveis que superannp:ialquer expectativa 
da nossa :iniaginação. Interferindo, praticamente, em todos os cam
pos da atividade humana. Além disto, com a conclusão, provavel
mente, nos próximos cinco anos, do Projeto Genc>rnll, estas possi
bilidades deverão sofrer um significativo avanço. Pode-se, com 
certeza, dizer que o próximo será o Século da Biotecnologia-

• Se, por um lado, os beneficios que poderão advir destas no
vas Pcas são aproximadamente previsíveis, pois que geralmen
te São balizados pelo funcionamento basal dos seres vivos em 
queStão, o potencial maléf100 é absolutamente ili:milado. Cotiside
rando-se ai, não s6, os possíveis acidentes, mas a manipulação es
púrea, com objetivos: militares, eugênicos ou de dominação socio
lógica ou, principalmente, econômica. 

Em v~. mmca a Humanidade coo.tou com uma força 
tão extrema e ambivalente. E, como sempre, concentrada nas mãos 
de pouquíssimos. Razão pela qual todo o esfor:ço deve ser feito no 
sentido da coibição dos abusos que possam ser perpetrados aluai
mente e. principalmente. no futuro. A segurança é primordial . 

Os dois projetos de lei são, bo.sicamente, equivalentes nos 
seus méritos. O PL n° 2560, de I m. da Câmara. apesar de pre-
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tender o aperl"eiçoamento do PL D0 114. de 1991, do Senado, não 
depreendemos, aí, com um tal avanço que, de forma inefutáveL 
indicasse a necessidade de um substitutivo. 

Além disto, o PL D0 2.560 inicia colocando defmiçõCs ex
tremamente precisas e, portanto, sujeitas às rápidas mudanças que 
os avanços tecnológicos exigem. como, por exemplo, o termo, 
atualmente corretíssimo. ''Organismos Genética:Diente Modifica
dos" (OGM). Numa área tão movediça. é preferencial a utilizaÇão 
de uma linguagem a mais- genérica possível, comO-a proposta no 
PL do Senado. Além clislo, o termo OGM não prevê o falo de que. 
as moléculas de ADN/ARN tém relevância-por si mesmas, apesar 
de, no momento, necessitarem de serein implantadas em céhdas 
pré-existemes, aspecto este que podenl sofrer modificação num fu. 
hlro não remoto. Cabe à visão do legislador colocar as &Pil)priadas 
lentes socioiàgicas e políticas nas posturas tecnológicas de alta 
precisão. 

Um outro aspecto, este de crucial importância, diz respeito 
ao não reconhecimento de patentes sobre a carga genética de seres 
vivos. Isto nos diz respeito de muito perto, uma vez que somos de
tentores da maior variodade anímal e vegetal do planeta. Se o Bra
sil, numa atitude de imediatismo politico, admitir tal aberração, es~ 
tará comprometendo todo o seu fururo. De um momento para ou
tro passaremos a pagar royalties sobre a nossa soja ou sobre os 
nossos jacarés. Além disto, é importante ressaltar que, a _indústçia 
farmacêutica, por exemplo, a grande queixosa junto ao governo 
americano e ao GAIT, contra as pretensas "piratarias" braSileiras 
neste campo, em realidade quer presetvar a possibilidade de deten
ção de patentes no campo da biotecnologia, onde o Brasil detém. 
já no mOmento, alguma base científica. E, por que? Porque, este 
gigantesco e poderoso :mmo industrial detectou que o filão da ex
ploração mercadológica ,através da bioquímica está em v-ias de es
gotamento, tomando-se muito caro. Consegue-se atingir o mesmo 
alvo, de forma muito mais barata, através das técnicas relativa
mente mais Simples da biotecnologia. A biCXJUímica. o·rdão clássi
co de geração de novos medicam.eritos, de repasse tecnológico o 
rilais complicado possível, há cinco anos conseguia colOcar cen:a 
de 120 novas moléculas no mercãdo, a urã ___ cllsto médio de 
US$100 milhões por fármaco. Hoje, consegue-se ·colocar de qua
tro a seis fármacos por ano, a um cUsto de US$359 milhões por 
unidade. ' 

Assim, o Substitutivo da Câmara suprimiu esta importante 
salvaguarda do PL n° 114 do Senado, piorando, portanto, o texto 
original. É inaceitável a eventual argumentação de que assunto de 
tal importância poderia ser apreciado na regulamentação da lei ou 
mesmo p!"CVisto pela chamada CNTBio. A lei é um instrumento 
hierarquicamente superior e não se deve furtar da previsão de as
pectos cruciais envolvendo este assunto. No entanto, como existe 
um projeto de lei, ora em apreciação no Senado, versando sobre o 
assunto das patentes e sabedor que o relator, Senador Antônio Ma

. riz pretende manter o não-reconhecimento de patente sobre prcxiu
tos e utilizar o prazo de dez anos proposto pelo próprio GA TI 
para reconhecimento de patente de processos, achamos que lal as
pecto, mesmO que de extrema relevâDcía, poderia ter algum respal
do naquele diploma legal. 

Outro aspecto que caberia comentários aqui, diZ r8speito ao 
extremo deta.lhamento sobre as atribuições da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CI'NBio). Estes aspectos, sim, deve· 
riam ser tratados pela regulamentação da lei, uma vez que no 
Substitutivo da Câmara, o nível de pormenorizaçãp é, definitiva
mente, excessivo. 

O grande mérito do Substitutivo da Câmara diz respeito à 
previsão de exemplares penalizações impostas aos infratores da 
lei. Mesmo que tal assunto tenha s.ido previsto no PL n° 114 do Se-

nado, que remeteu, apropriadameil.te, à regula.m.mtação, tal íno.:m
bência, não nos pareceu excessiva a previsão, no próprio texto le
gal, de tais penalizações, como fOIIDa de atribuição de inquestio
nável eficácia ao diploma legal. -

Pelo exposto, não obsenramos maiores óbices ã aprovação 
do texto do Subs_titu_tivo, ressalvando, no entantQ_,_ que o me~o 
D:ão acrescen!a _ ~ignificativo a}JerfeiÇOal:nento aó texto primoidial 
do PL n° 114do Senado. 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O ~r 
conclui favoravelmente ao Substitutivo da Câmara. -

Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do 
Substitutivo da Câmara, em turno único. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peç<> a 
palavra para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex• a 
palavra. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discu
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e S:rx. Senadores, 
quero apenas fazer um ligeiro comentário. · 

Esse é um projeto que demonstra o quanto os Srs. Senado
res têm que trabalhar para poderem tomar conhecimento de assun-
tos os mais variados e, às vezes, os mais complexos. _ 

Digo, seni temor de- querei ser vaidoso, que procuro estudar 
os projetes que vão entrar em discussão. Procuro pedir à Assesso
ria para me fazer notas técnicaS,- procuro conversar com assesso

-res. com pessoas entendidas, mas nem sempre consigo chegar ao 
fundo e examinar tcxlos eles. Esse é o típico projeto- que nãO exa-
J;IlÍnei. - _- _- _ _ _ __ __ _ 

Mas também há uma vantagem neste Senado: conhecemos 
as pessoas. conhecemos os nossos colegas, sabemos as suas quali
dades, os seus defeitos, a maneira como levam a sério,- ou menos a 
sério, o -trabalho que executam neste plenário. Então, muitas vezes 
podemos nos orientar pelo trabalho do Relator. Podemos aceitar 
com confiança -o relatório, pois existe confiabilidade naquiio que 
expõe o Relator, e sabemos que o Relator, que conhecemos - e 
quando sabemos que é um Relator que leva a sério a sUa missão e 
não manifesta apenas aqui uma opinião que vem por escrito-, me
rece a confiança. 

E, neste caso, vou votar favoravelmente, baseado na con
fiança no trabalho, no exame que .foi feito pelo Senador Ronan 
Tito, como disse S. Ex•, assessorad~ por técnicos que entendem 
bem a matéria. Na base dessa conftan.ça, o meu voto será favorá
veL 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua em 
discnssão. (Pausa) __ _ 

Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Passa-se à votação. _ _ 
A Presidência esclarece ao Plenário que o SubStitutivo da 

Câmara dos Deputados ao projeto do Senado será considerndo sé
rie de emendas e votado separadamente por artigos, parágrafos, in
cisos, alíneas e itens, em correspondência aos do projeto emehda
do, salvo aprovação de requerimento para votação em globo ou 
por grupos de dispositivos. -

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.011, DE 1994 

Requerimento.-nOS--termos do art. 287 do Regimento Inter
no, a votação em globo_ do Substitutfvo -da Câmara ao Projeto de 
Lei do Seoado n' 114, de 1991 (n' 2560/92, naqilela Casa), que 
estabelece nonnas para o uso das técnicas de engenharia genética 
para construção, manupulação, circulação e liberação de moléal-
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las de DNA - Recomninante e de organismos e de vírus que os 
conteDham. e~dá ôutras providencias. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. - Senador Ro
nan Tito. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à vo
tação em globo do SubstinJtivo da C'â.ma.rn. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer seri· 
tados. (Pausa) 

O SR- EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Tem a pals
vra V.Ex•. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT::Sp; Pela oiileiiL Sem 
revisão do omdor.)-'Sr. Presidente, eu gostaria de -registrar o voto 
do Partido dos Trabalha~. favonível ao projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
Substitutivo. A matéria vai à Comissão Diretora para a redação r:ma1 

Sobre a mesa, redaçãO fmal da matéria oferecida pela Co
missão Diretorn., que será lida pelo Sr. 1 o Secretário. -

É lida a seguiDte 

PARECER N" 291, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redaçíio fmal do Projeto de Lei do Senado n' 
114, de 1991 (n' 2.560192, na Câmara dos Deputados) 

A Comissio Direlora apresenta a re<lação final do Projeto 
de Lei do Senado n' 114, de 1991 (n' 2.560/92, na Câmara dos 
Dei>Jtadoo), que estabelece normas para o uso de técnicas de enge
nharia genética, para a construção, manipulação, cin:ulação e libe
ração de moléculas ADN- recombinantes e de organiSmos e virus 
que os contenham e dá outras providência. 

Sala de Reuniões da Canissio, 13 de dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente- Nahor Júnior, Relator- Júnia 
Marise- Levy Dias, 

ANEXO AO PARECER N'291, DE 1994 

Redação Final do Projeto de Lei do Senado n° 
114, de 1991. 

Regulamenta .os incisos D e V do § 1° do art. 
225 da Constituição Federal, estabelece normas para 
o uso das técnicas de engenharia genética e liberação 
no meio ambieu.te de organismos geneticamente mo· 
dificados, autoriza o Poder executivo a criar, no âm· 
bito do Presidência da República, a Comissão Técni· 
ca Nacional de Biossegurança, e dáoutrasprovidênd.as. 

O Congtesso Nacional decreta: 
Art. 1 o Esta lei estabelece normas de segurança e mecanis

mos de f1scalização no uso das técnicas de engenharia genética na 
coostrução, cultivo, mani? .. llação, transporte, comercialização, 
consumo, liberação e 

1
descarte de organismo geneticamente modi

f1cado (OGM), visando a proteger a vida e a saúde do homem, dos 
animaiS-eaas plantas, bem como o meio ambiente. 

Art. 2° As ativídades e projetes, inclusive os de ensino, pes
quisa científica, desenvolvimento tecnológiCo e de produção in
dustrial que envolvam OGM no território brasileiro; ficam restritos
ao âmbito de entidades de direito -público ou privado, que serão ti· 
das como responsáveis pela obediência aos pf-eceitos desta Lei e 
de sua regulamentação, bem como pelos eventuais efeitos ou con
seqüências ã.dvindas de seu descumprimento. 

§ 1° Para os fms desta Lei consideram-se atividades e proje
.tos no âmbito de entidades como sendo aqueles conduzidos em 
instalações próprias ou os desenvolvidos alhures sob a sua respon-

sabilidade técnica ou científica. 
-- § 2° As atividades e projetos de qUe trata este artigo são ve

dados a pessoas físicas enquanto agentes autónomos inde
-pelidentes, mesmo que mantenham vínculo empregatício ou qUal
quer outró com pessoas jurídicas. 

- § 3° As organizações públicas e privadas, nacionais. estran
geiras ou internacionais, fmanciadoras ou patrocinadoras de ativi
dades ou de projetas referidos neste artigo, deverão certificar-se da 
idoneidade técnico-cientifica e da plena adesão dos entes fmancia
dos, patrocinados, conveniados ou contratados às nonna.s e meca
nismos de salvaguarda previstos nesta Lei, para o que deverão exi
gir a apresen&ação do Certificaao de Qualidade em Biossegurança 
de que trata o art. 6°, inciso XIX, sob pena de se tomarem c~res
ponsáveis pelos eventuais efeitos advindes de seu descumprimento. 

Art. 3° Para os efeitos desta lei, defme-se: 
I - organismo - toda entidade biológica capaz de reprodu

zir e/ou de transferir material genético, ·incluindo vJn..s, prions e 
outras classes que venham a ser conhecidas; 

II- ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico 
(ARN)- material genétiCo que contém informações determinantes 
dos caracteres hereditários transmissíveis à descendência; 

ID - moléculas de ADN/ARN ["ecombinante ::.. aquelas 
mani~ladas fora das células vivas, mediante a modificação de 
segmentos de ADN/ ARN natural ou sintético que possam multi
plicar-se em uma célula viva, ou ainda, as moléculas de 
ADN/ARN resultantes dessa multiplicação. Considernm-se, ainda, 
os se_gmen_Ws de ADN/ARN sintéticos equivalentes aos de
ADN/ARN natural; 

IV - organismo geneticamente modificado (OGM) - or
ganismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modifica
do por qualquer técníca de engenharia genética. 

V- engenha["ia genética. - atividade de manipulação de 
moléculas ADNIARN recombinante. 

Parágrafo único. Não são consideradol!' como OGM aqueles 
resultantes de técnicas que impliquem a inlrOdução direti. num or
ganismo, de material hereditário, desde que J:!âo envolvam a utili
zação de moléculas de ADN/ARN recombinante ou OGM, tais 
como: fecundação in vitro, conjugação, transdução. transforma
ção. indução poliplóide e qualquer outro processo natUral. 

Art. 4° Esta lei não se aplica quandq_ a modificação genética 
for obtida através das seguintes técnicas. desde que não impliquem 
a utilização de OGM COtrul receptor ou doador: 

I - mutagênse; 
ll - formação e util.i.zação de cél}.llas somáticas de hibrid~ 

ma animal;' 
ITI - fusão celular, inclusive a de protoplasma, de células 

vegetais, que possa ser produzida mediante métodos tradicionais 
de cultivo; 

IV - autoclonagem de organismos não.patogênicos que se 
processe de maneira natural. 

Art. 5° Fica o Po@r Executivo alltorizad_o a cqnstituir, no 
âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional 
de Bi0ssegur3nça, doravante denominada CfNBio, com a fmali
dade de acompanhar o desenvolvúnento e o progresso técnico e 
científiCQ na engenharia genética, na biotecnologia, na bioética~- na 
biossegurança e en:fáreas afms, no estrito respeito à segurança dos 
consumidores e da população em geral, com constante cuidado à 
proteção do meio ambiente, cabendo.fue suscitar e propor tcxlas as 
pesquisas·e esiudos complementares, destinados a avaliar os riscos 
potenciais dos novos métodos e produtos disponíveis. 

§ 1 o A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança -
CfNBiõo nomeada pelo Presidente da República, será composta 
de membros efetivos e seus sUplentes, assim constituída: 
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1- urn n•pn•st•nt:tr', 
n- ~:,0 ('1--''~-'C'"L·;t· 

sendo,·· 
dois da au.:a 1k agncUIHu. 

JJI tJPl Wf)lt'' ,•JI•<Ü~!o. . d: 
a) Mmisténo~..1 SaUUt~; 

.I(';:~ da República; 
··t· t "'''"1 i:rTnd~biotecnologia, 

~ma. d. H,' 1 ate a r..:.~ saúde animal. 
.:Jca de meio ambiente; 

, "1:1 um dos seguintes rviúllstériOs: 

h) M1111sténo da ;~~~~.·ultura. do Abastecimento e_da Refor-
m.t At"rá.ria; 

~c) Mii1i~tério do Meio Amhicnte e da AmazôD.ia Legal; 
d~ M;;-l:;t"•·in d~ Frlw:ar<'~" c .-Jo Desporto: e 
~l kii ·.·;,;. · !', ,; t •.._'it~m·utc Tl!t'JJologia: 
1 v - un1 tcprc~;tmlanl<: de '''l'.ào otiçial de defesa do consu

m;Jnr. 
V- um n.-pr-cSt~mantt· 1lt· ,)n··Hl <ll'idal de saúde do trabalhador, 
V I til~ I n·pn•s,.m;.·,,. . ,!'ti'C':;as ligada<: à área de biotec

nologia. a ser nomeaJu .. •t•':h. t•.· ltstas tríplk:es encaminhadas 
por associaç()cS repres.entativas do setor, desde que legalmente 
constituídas na data de publicação desta lei. 

§ zo Os membros da LTNBio deveriio ter notável saber 
cientí-fico e técnico e serão renovados de três em três anos, altema
damenr ·. ~ 1rum e dois terços. 

':' ~ ' ·, 1 'TNBintt•t':'i s1~' '~· 1' km na cidade de Brasília, DF. 
'· ,l' ,\ { 'INI~~~· rl•unir-·:t ,, ttt ri:xlkamente, em caráteror~ 

t;r:wr;c, u-•~a :"':· ~·;•t· n <":.TTC'l •· •nr :1 a :~cr f'ixad<• em suas regula
·•' ,. ··~•~· •ti• 111' w, .. ; >!lt,;iq"t~r rnolttcnto por convo-

' •I'• .t•t: ··, l',\''' '·''"oH r p<'!ct lllaiona absoluta de seus 
T·u.ml• '':. ~-' :r;:r~ tlc , I., ·1 '\•'m 11 t·::t1'1IO. com ju~tilicativa. 

1 '" • ": desenvolvidas pela CfNBio 
~t'l.tP. "·:--ich~t"ul; .. ; <h· •tlh •· 1 • 1t• •' honorificas, não reCebendo 
~!-~r·; mt•mhn,-. t~m dm'()llt'. , lli_; funções e-atividades qual~ 
,_. .11.~.- .. :i .. , ,·.;n·.mlcnw das despesas de loco-
Til• ,';•. l 1";1:•·1 \'11·: t'i'l' 'I~·' ol •; i · IIJ<\cS. 

· "J h 10 serão tomadas por maioria 

· .. ,: •!:tnt 1 ••• •• • d.t CTNBic1 st~m exercida pela 
:.· •• r,. .. l •t·rt "h_, l;r l'TesidCncia_da Hcptíblica, 

r•· ,, .• urnw· • 1, , 'lr:···'J'(:t lCJilOSeJ_.âdotadode 
···· ~ J>dla o lunctonamenlo da Conus.sio. 

S 8° Ficam criados os cargos de Secretário ExecutiVO ·e Se
çrrtár:io Exe"".JtivQ Adjunto da CINBio. respectivariiente DAS 
H li -4 c 10 L). nv ~·~ ~:;, 1 ;: .1•1e -s ~cfew o parágrafo anterior. 

A 11. 6° Compe-tirá, dentre outrns atribuições, à COmissão 
Tc-...:nica Nacional de Biosseguranç.a- CfNBio: 

I - elaborar e aprovar seu Regimento Interno no prazo de 
trinta di~ após sua nomeação: 

ll - propor ao Presidente Ja República a Política Nacional 
dt~ Rirv;~f>"''t;'l'l"::t: -

'''· U•~llld(\élfl,c,JLH\-, 

·•11n e o progresso lécnico
, ,t, . n• ,Jogia. na biossegu

; · .• • t·: I!' segurança _dos 
• 1 M~:ral. da fauna. 

iV-relacionar-se com iJ1stitui~·õCs voltadas para a engenha~ 
ria genética e a biossegurança em nível nacional e internacional; 

V- propor ao Presidente da República um Código de Ética 
das Manipulações Genéticas; --

VI- propor pesquisas e estudos destinados a avaliar os be
nefícios e os riscos pontenciais dos novos métodos e produtos no 
campo da engenharia !2~nélin· - - - --

V !I - ••<:IJI~if-···. ,,, •: rlp funcionamento das Co-
1··:~'''("· 'tc".'IIUCinm, , , •c;t ! 1. JBios) no âmbito de 
cada inst.J.tuh' 111 que se dedu lUC ao. ensino. à pesquisa, ao desenvol-
viment~~ ,. ' 1; .. _,;:,. ·I,,_. tr•r'"!k'l<: de. enl:"('nt::IT_ ··l!!_.:nétic~ 

Vlli - estabelecer normas e regulamenlOs relativos às ativi~ 
dades e projetos relacionados ao OGM objetivando a_ constante 
atualização da legislação; 

_ IX - receber a documentação estabelecida na regulamenta
ç_ão_ 4esta ~i de_ todos os_ projetos e ~ividades relacionados a 
OGM. verificando a sua correta classificação, conforme defmido 
no Anexo I tlesta lei; . 

X - classificar os OGM segundo o seu grau de risco, defi
nindo o nível de biossegurança, conforme as normas estabelecidas 
na regufu.mentação desta'Lei, -bem cOmõ definir as atiVidideS con
sideradas insalubres e periculosas; 

XI- emitir-parecer técillco conclusivo sobre os -projetos re
lacionados a OGM pertencentes ao Grupo ll conforme defmido no 
Anexo I desta Lei, encaminhando-o aos órgãos competente~ 

xn - apoiar tecnicamente os órgãos competentes no pro
cesso de investigação de acidentes e de enfermidades verificados 
nos cursos dos projetes e das atividades na área da engenharia ge
nética, bem como na fiscalização e na monitorização desses proje
tos_e atividades: 

xm- propor a regUlamentação do transporte. do armazena-
mento, da liberação e do descarte de OGM; · 

XIV - emitir parecer técnico prévio conclusivo sobre qual
quer liberação no meio ambiente de OGM, encaminhando-o ao ór
gão ~ompetente; 

XV- recrutar consultores ad boc, quando julgar necessário; 
XVI- divulgar no Diário Oficial da União, previamen1e ao 

_ processo de julgamento, para o conhecimento pela sociedade, ex~ 
trato representativo dos pleitos submetidos ã aprovação da 
CTNBio, referentes às atividades e aos ·projetos- que íinJ)liqriem a 
liberação do OGM no meio ambiente, excluindo-se as inforrilaÇões 
sigilosas apontadas pelo proponente e assim consideradas pela 
CJNBio; - -

XVTI --emitir parecer técnico_prévíO. cojiclusivo, sobre o 
registro e a utilização de produto contendo OGM ou derivado de 
OGM, encaminhando-o ao órgão de fiscalização compeiente; 

XVITI - exigir, como documentação adicional, se entender 
necessário, o Estudo de ImpaCto Ambiental (ElA) e o respectivo 
Relatório de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) de projetos e 
aplicação que envolvam a liberação de OGM no meio ambiente, 
além das exigências especificas para_ o nível de risco estabelecidas 
na regulamentação desta Lei; 

XIX - emitir Certificad_o de Qualidade em Biossegurança 
das inslalações destinadas a qualquer atividade ou projeto que en~ 
volva OGM, previamente ao seu funcionamento, ru sempre que 
houV'er alteração- de qualquer componente que possa modificar as 
condições de segurança pré-estabelecidas; 

XX - propor a regulamentação desta Lei. 
Art. 7° Caberá, dentre outras atribuições, aos órgãos de fis

calização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do 
Abastecimento e da Reforma Agrária e do Minístério do Meio 
Ambiente e da Amazônia Legal, dentro do campo de suas compe
têncías, observado o parecer técnico conclusivo da CINBio e os 
mecanismos estabelecidos na regulamentação desta Lei: 

I- a emissão de autorização prévia para a realização de ati
vidade ou piÓjeto relacionado a OGM pertencente ao Grupo n. 

II- a fiScalização e a monotorizaç8o de todas as ativídades 
e projetes relacionados a OGM do Grupo II; 

UI - a emissão do registro de produlOs contendo OGM ru 
- derivados -de OGM a serei:nCoiD.eiCializados para uso bumãno. 
animal ruem plantas, ou para a liberação no meio ambiente; 

IV- a expedição de autorização para o funciODamento de 
laboratório, instituíção ou em.presa que âeSenVolverá atividades re
lacionadas a OGM; 
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V - a emissão de autorização para entrada no País de qual
quer produto cdi!tendo OGM ou derivado de OGM: 

VI - manter cadastro de todas as instituições e profissionais 
que realizem atívidades e pro~tos relacionados a OGM no territó
rio nacional; 

VTI - encaminhar à CfNBio, pata emissãO de parecer técni
co~ todos os processos relativos a projetos e atividades que envol
vamOGM: 

VDI-- encaminhar para publicação no Diário -eficial da 
União resultado dos processos que lhe forem submetidos a julga
mento, bem como a conclusão do parecer técnico; 

IX - aplicar as penalidades de que trata esta lei nos arts. I 1 e 12. 
Art. go É vedado, nas atividades relacionadas a OGM: 
I - qualque;. manipulação gen6tica de ocganismos vivos ou 

o manejo in vitro de ADN'f ARN nab.lral ou recombinante, realiza· 
dos em desacordo co.m as normas previstas nesta lCi; 

' n - a manipulação genétiCa de células germinais humanas; 
III - a intervenção em material genético humano in vivo, 

exceto para o tratamento de defeitos genéticos. respeitando-se 
princípios éticos, tais comO o princípio de autooomía e o prinCípio 
de beneficência. e com a aprovação prévia da CfNBio; - --

IV - a produção, armazenamento ou maniçulação de em
briãés humanos destinados a servir como material biológico dispo
nível; 

V -a intervenção in vivo em material genético de animais, 
excetuados os casos em que tais intervenções se constib.lam em 
avanços significativos na pesquisa científica e· no desenvolvimento 
tecnológico, respeitando-se princípios éticos. tais como o principio 
da responsabilidade e o princípio da prudência, e com a aprovação 
previa da CTNBio; 

Vl- a liberação ou do descarte no meio ambiente de OGM 
em desacordo com as normas estabelecidas pela CINBio e cons· 
tJ..:J.tes na regulamentação desta Lei. 

§ 1° Os produtos contendo OGM destinados à_ ~erciali
zação ou industrialização, provenientes de outros países, só pode
rão ser introduzidos no Brasil após o parecer prévio conclusivo da 
CINBio e ·a atilorização do órgão de fiscalização competente, le
vando-se em consideração pareceres técnicos de outros países, 
quando disponíveis. 

§ 2° Os produtos contendo OGM. pertoo:ncentes ao grupo TI 
conforme definido no Anexo I desta Lei, só poderão ser introduzi
dos no Brasil após o parecer prévio conclusivo na CfNBio e a au
torização do 6rgão de fiscalização competente. 

§ 3° Os produtos contendo OGM, destinados ã pesquisa ou 
enSino e pertencentes ao Grupo I conforme defmido no Anexo I 
desta Lei, só poderão ser introduzidos no. Brasil com autorização 
prévia de órgão de fiscalização competente. 

Art; 9° Toda entidade que utilizar técnicas e nietodos de en
genharia gené~ca deverá criar uma Comissão Interna de Biossegu
rança (CIBio), além de indicar um técn.íCo-Prlncipai responsável 
por cada projeto específico. -

Art. 10. ComPete à Comissão Interna de Biossegurança (CI
Bio) no âmbito de sua Instituição: 

I- manter informados os trabalhadores, qualquer pessoa e a 
coletividade, quando suscetíveis de serem afetados pela atividade. 
sobre todas as questões relacionadas com a saúde e a segurança. 
bem como sobre os procedimentos em caso de acidentes; 

II - estabelecer programas preventivos e de inspiração para 
garantir o fuilcioriamCDto das instalações sob sua resp:msabilidade, 
dentro dos · 

lli - encaminhar à CINBio os documentos cuja relação 
será estabelecida na regulamentação desta lei. visando a sua anãli~ 
se e a autorização do órgão competente quando for o caso; 

IV - manter registro do acoiiipanbamento individual de 
cada atividade ou projeto em desenvolvimento envolvendo OGM; 

V- nõlifi.car às CfNBio. às autoridades de Saúdei"'úbka e 
-às entidades de trabalhadores, o resultado de aValiações de ris...~o ~ 

que estão submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer aci
dente ou incidente que ~sa provocar a dissenúnação de agente 
biológico: 

VJ - investigar a ocorrência de acidentes c as enfermidades 
possivelmente relacionados a OGM, notificando suas conclusões ("' 
providências à CfNBio. 

Art. 11. Constitui infraçãO, para os efeitos desta lei. t<Xl:i 
ação oo omissão que importe na inobservância de proce:itns ncl.L 
estabelecidos, com exceção dos §§ 1° e zoe dos incisos de II a VI 
do art. so. ou na desobediência às detenninações de c .. ri.~.er nonna· 
tivo dos 6rgãos ou das autoridades administrativas competentes. 

An. lZ. Fica a CfNBio autori7..ada a defmir valores de mui· 
tas a partir de-16.110.80 UFIR. a :.erem aplicadas pelos órgãos de 
fiscalização referidos no art 7°, proporr1onalmente ao dano direto 
ou indireto. nas Seguintes infrações: 

I - não obedecer às nonnas e aos padrões de hiosseguranç-a 
vigentes~ 

I - não obedecer às nonnas- e aos padrões de binssegurança 
vigentes: 

n .... implementar projeto sem providenciar o prévio radas· 
tramento da entidade dedicada à pesquisa e manipulação de OGM. 
e de seu responsável técnico, bem como da C.."'TNI:ho: 

TII-libetarno meio ambiente qualquer OGM·sem aguardar 
sua prévia aprovação, mediante publicação no Diãrio Oficial da 
União; " 

- IV- operar os laboratórios que manipulam OGM sem ob· 
servar as normas de biossegurança estabelecidas na regulamenta
ção desta Lei; 

V - não investigar, ou fazê-lo de forma incompleta, os aci
dentes ocorridos no curso de pesquisas e projetas na área de enge· 
nbaria genética, ou não enviar relatório respectivo ·à autoridade 
competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da_ data de 
transcorrido o evento; 

VI- implementar projeto sem manter registro de seu acom· 
panhamento individual; 

vn - deix.ar de notificar," ou f8.zê-Jo de forma não imediata. 
à CINBio e às autoridades da Saúde .Pública, sobre acidente que 
possa provocar a disseminação de OGM; 

VTII- não adotar os meios necessários à plena informação 
da CfNBio, da autoridades da Saúde PúQli~ da coletividade, c 
dos dcmâis empregados da instituição ou empresa, sobre os riscos 
a que estão submetidos, bem como os procedimentos a serem to· 
ma dos. no caso· de acidentes; _ 

IX - qualquer manipulação genétic3 de organismO vivo ou 
manejo in vitro de ADN/ARN natural ou recombinante. realil..a
dos em desacoÍdo com as normas previstas nesta Lei<': na '-'U"~ m 
gulamentação. 

§ .1 õ NO caso de reincidência. a multa será aplicada Ctn t..lobw. 
§ 2"' No caso de infração continuada, caracteri?.ada pela per~ 

manência da ação ou omissão inicialmente punida. será a respecti~ 
va penalidade aplicada diariamente até cessar sua causa. sempre
juízo da autoridade competente, podendo paralisar a atividade 
imediatamente e/ou interditar o laboratório ou a instituição-ou rm· 
presa responsável. 

Art.13. Constib.lem crimes; 
I- a manipulação genética de células germinais lJUma ... •u:-:, 
II- a intervenção em material genético humano in vivo, ex-

ceto para o tratamento de defeitos genéticos! respeitando-se princí
pios éticos tais como o princípio de autonomia e o princípio de he-
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n·~ficêw .. ia, e com a aprOvação prévia da CINBio; 

Pena- detenção de três meses a um ano. 
§ I 0 Se resultar em: 
a) incapacidade para as ocupações habituais pOr mais de 

triuta dias; -
b) perigo de vida; 
c) debilidade permanente de membro, sentido ou função; 

• d) aceleração-de parto; 
Pena- reclusão de um a cinco anos. 
§ zo Se resultar em: = -
a) incapacidade permanente para o trabalho; 
h) enfennídade incurável; 
c) perda ou inutilização de membro, sentido ou função; 
d) deformidade permanente; 
e) aborto; 
Pena -reclusão de seis a oito anos 
§ 3° Se reSultar em morte; 
Pena- reclusão de seis a vinte anos. 
DI - a produção, armazenamento ou manipulação de em~ 

briões humanos destinados a servirem como material biológico 
disponível; 

Pena -reclusão de seis a Vinte anos; 
IV - a intervenção in vivo em material genético de ani~ 

mais, excewados. os casos em que tais interVenções se ·constiruari:t 
em avanços significativos na pesquisa científica e no deSenvolvi~ 
mento tecnológico, respeitando-se principies éticos, tais Como o-
princípio da responsabilidade e o princípio da prudência. e com 
aprovação ptévia na CINBio; 

Pena- de!cnção de três meses a um ano; 
V - a libemçào ou o descarte no meio ambiente de ()(}M 

cm des:u,:l)ttlo çom a.s. normas estabelecidas pela CfNBio e cons· 
tante.s. na regulamentação .desta Lei. 

Pena -reclusão de um a três anos. 
§ 1'-'Serul.lltarem: 
a) lc.s.Ocs corporais leves; 
b) pcngo e vida; 
c) debilidade permanente de membro, sentido ou função; 
d) aceleração de parto; 
c) dano à propriedade alheia; 
f) dano ao meio <U;llbiente; 
Pena - reclusão de dois a cinco anos. 
~ 2" Se resultar em: 
a) incapacidade permanente para o trabalho; 
b) enfermidade incurável; 
c) perda ou inutilização de membro. sentido ou função; 
d) defonnidade permanente; 
c) abmto; 
f) inutilizaçào da propriedade alheia; 
g) dano grave ao meio ambiente; 
Pena - reclusão de dois a oito anos. 
§ 3" Se resultar cm morte; 
Pena- realusão, de seis a vinte anos. 
§ 4" Se a liberação. o descarte no:meio ambiente ou a intro-

dução no meio do OGM for culposo: . _._o ___ _ 

Pena - reclusão de um a dois anos. 
§ 5o Se ·a liberação, o descarte no meio ambiente ou a intro

dução no País da OGM for culposa, a pena será aumentada de um 
terço se o crime resultar de inobservância de regra técnica de pro-
fissão. -

~ 6'' O Ministério Público da União e dos Estados terá legi
timidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por 
danos causados ao homem. aos animais, às plantas e ao meio am
biente, em face do descumprimento desta Lei. 

Art. 14. Sem obstar a aplicação das penas previstas nesta 
lei, é o autor obrigado. independentemente da existência de culpa, 
a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambient<' e a ter
ceiros, afetados por sua atividade. 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 15. Esta lei será regulamentada no prazo de_ 90 (noven
ta) dias a contar a data de sua publicação. 

Art. 16. As entidades que estiverem desenvolvendo ativida
des reguladas por esta Lei na data de sua publicação, deverão ade
quar~ se às suas disposições no prazo de cento e vinte dias, conta
dos da publicação do decreto que a regulamentar, bem como apre
sentar relatório circunstanciado dos produtos existentes, pesquisas 
óu prOjetes eoi andamento envolvendo OGM 

Parágrafo únicci. VerifiCada a existência de riscos graves 
pára a saúde do homem ou dos animais, para as plantas ou para o 
meio ambiente, a CfNBio dctenninará a paralisação imediata da 
atividade. 

Art.l7.Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO! 

Para efeitos desta Lei, os organismos geneticamente modifi
cados classificam-se da seguinte maneira: 

Grupo I: compreende os organismos que preenchem os se-
guintes critérios: 

A. Organismo recep~r ou parental 
não-patogénico; 
isento de agentes adventícios: 
com amplo histórico doeu menta do de utilização segura. ou 

a incorporação de baneiras biológicas que, sem interferir no ~s
cimento ótimo em reator ou fermeil.tador, permita uma sobrevivên· 
cia e multiplicação limitadas, sem efeitos negativos para o meio 
ambiente. - -

B. Vetar/inserto 
- deve ser adequadamente caracterizado e desprovido de se

qüênciaS nocivas coD.beCidas; 
- deve ser tamanho limitado, DO que for possível, às se

. qüências genétiCas necessárias "para re3.liiãi-a funça6 projetada; 
- não deve incrementar a estabilidade do organismo modifi. 

cado no meio ambiente; 
- deve ser escassamente mobilizável: 
- não deve transmitir nenhum marcador de resistência a or-

ganismos que, de acordo cÕm os conhecimentos disponíveis, não o 
adqufra de forma natllral. 

C. Organismos geneticamente modificados: 
- não~patogêri.icos; 
-que ofereçam a mesma segurança que o organismo recep-

torou .parental ou reator ou fermentador, mas com sobrevivência 
e/ou multiplicação limitadas, sem efeitos negativos para o meio 
ambionte. 

: D. Outros organismos geneticamente modificados que po
deriam incluir~se no Grupo I, desde que reúnam as condições esti
pulãdas no item C anterior, 

- microorganismos construídos iriteiraniente a partír de um 
único receptor procariótico (mtluindo plasnúdlos e vírus endóge~ 
nos) ou de um único receptor eucarió!ico (incluindo seus cloro. 
piastes, mitocôndrias e plasmídios, mas excluindo os vírus) e or
ganismOs corilpostos inteiramente por seqUências genéticas de di~ 
ferentes espécies que troquem tais seqüêncías mediante processos 
fisiológícos conhecidos. 

Grupo ll: todos aqueles não incluídos no Grupo I. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
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a redação fmal. (Pausa) 

Nãó havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que .a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria-vai à sanção. ______ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. -

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.012, DE 1994 

Nos termos do art. 311. alínea a, do Regimento Interno. re
queiro preferência Para o Projeto de Lei da Câmara 0° 128, de 
1994. a ftm de ser apreciado antes da matéria coostante do item 1 
da Ordem do Dia. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994.- Ronan.Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Será cumpri
da a deliberação de Plenário. 

Item 32o 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N"l28, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Cimaza n• 128, de 1994 (n• 4.147/93, na Casa de _ori
gem), de iniciativa do Presidente da República, que 
transforma a Companhia de Pesquisa de Recursos Mine
rais - CPRM em empresa píblica e dá outras providên
cias. (Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econõmicos) 

Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador Ronan Tito para proferir parecer sobre a 
matéria, em substituição à Comissão de Assuntos EconÔ!Jlicos. 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para proferir parecer. 
-Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, este projeto igualmente foi 
discutido dentro dos órgãos oficiais. _ 

Tivemos, na Câmara ~dos DepÚtã.dos, uma supressão que, 
mais tarde, redunda no que peço que se faça numa emenda de ade
quação para que não retome à Câmara_ dos Deputados. 

Vou ler a nota técnica: 
, .A presente nota tem por objetivo esclarecer o motivo de -

erro constante no art. 13, caput, do PLC 128/94, aprovado pela 
Câmara dos Deputados. 

Diz o citado artigo 13, in verbis: 
Art. 13. As ações da CPRM não pertencentes às pessoas ju

rididls mencionadas no parágrafo único dó -an. 1° são declaradas 
de interesse social para fins de desapropriação, a f de que seja 
constimída a empresa pó.blica a que se refere--esta lei. 

Ao se reportar ao art. 1 o do PLC, reaimente se verifica não 
haver parágrafo algum, porque foi suOtra:ído. o parágrafo no substi
hltivo da Câmara. Então, para que se tenha uma emen~ de ade
quação, temos de retirar a relllin.iSCência ao § 1 o, permanecendo o 
art. 13 acima citado. 

Na verdade, o texto original do projeto de lei encaminhado 
ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Repíblica, tinha um art. 1°, assim formulado, in verbis: 

Art. 1°- A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
CPRM. sociedade de economia mista, criada pelo Decreto-lei D0 

. 764, de 15 de agosto de 1969, é transformada em empresa póblica, 
sob a forma de sociedade por ações, vinculada ao Ministério de 

Minas e Energia. pos termos previstos nesta Lei. 
_ _ farágrafo Unico- A CPRM poderá admitir como acionistas 

pessoas jurídicas de direito púOtico interno dos Estados e Mu_nicí
pios. mantida sempre a participação majoritária da União no capi
tal votante. 

Da análise da matéria na Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e SexviÇo Público da Câmara dos Deputados, viram seus 
componentes- e com muito acerto- que a ·permanência do pará
grafo ún.ico do art. 1°, ao admitir a participação de pessoas jurídi
cas de direito público dos Estados e MunicípiOs no capital da 
CPRM como empresa pública, contrariava o próprio conceito de 
empresa pública previsto no art. 5°, 11, do Decreto-lei n° 200/67, 
que determina ser ·o capital de empresa pública exclusivo da 
União. 

Eis por que, constatada a impropriedade inicial, sugeriu 
aquela Comissão a eliminação do citado parágrafo único. 

Todavia. passou despercebido aos membros daquela Co
missão e das demais que examinaram o projeto de lei, bem como 
dos Srs. Deputados que aprovaram em sessão plenária o art. 13 do 
mesmo projeto que fazia referênc-ia ao parágrafo único do art. 1°. 

Desta forma. manifesta a aprovação do projeto naquela 
Casa com acolbida da EMENDA SUPRESSIV A da CTASP, que 
eliminou o mencionado parágrafo único do ·art. 1°, fica claro que a 
permanênéia de sua citação no art. 13 constitui -se um erró técnico 
tão-somente, não havendo necessidade de retornq à Câmara Fede
ral, bastando, para tanto, dar a este artigo a redação a seguir pro--
postao - • 

As ações da CPRM não pertencentes a pessoas juridicas são 
declaradas de interesse socia.J. para fms de desapropriação, a fnn de 
que seja constituída a empresa pública a que se refere esta Lei. 

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer é 
favorável ao projeto com emenda de redação que apresenta. 

Completada a fase de instrução da matéria, passa-se à dis-
cussão do projeto e da emenda, em turno únl,.co. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Em votação a emenda de redação. 
Qs Srs. Senadores que a aprovam queiram per:manecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

parocer da Comissão Di!etora oferecendo a redação fm.al que será 
lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a. seguinte 

PARECERN"292,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n° 
128 de 1994 (n° 4.147, de 1993, na Casa de origem). 

A Ç~são Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Lei da Câmara n° 128. de 1994 (n° 4.147, de 1993 na Casa de 
origem);-que transf0fl!l2 a Ü)DJpanllia de Pesquisa de Recursos 
Minerais- CPRM, em empresa pública c dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissão. 13 ~dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias, RelalOr- Nabo r Jú· 
nior - Júnia Marise 



9080 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO ÇONGRESSO NACIONAL (Seção II) Dezembro de I 994 
ANEXO AO PARECER N" 292, DE 19!14. 

Redação final do Projeto de Lei da Câmara o0 

128, de1994 (n" 4.147, de 1993 na Casa de origem~ 
Transfocma a Companhia de Pesquisa de Re-o 

cursos M~erais - CPRM, em empresa pública e dá 
outras providências.. -

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1° A Companhia de Pesquisa de Reçursos Minerais -

CPRM, sociedade de economia mista criãda pelo Decreto-Lei no 
764, de IS de agosto de 1969, fica transformada em empresa pú
blica, sob a forma de sociedade por ações, vinculadas ao Ministé
rio de Minas e Energia, nos termos previStos nesta Lei. 

Art. 2• ~ CPRM tem por objeto: 
I - subsidiar a fonnulação da política mínernl e geológica, 

participar do p~ejamento, da cootdenação e executar os se:tViços 
de geologia e hidrologia de responsabilidade da União em todo o 
territ6rio Dacioiia.l; 

II - estimular o descobrimento e o aproveitamento dos re-
CUI'SOS" minerais e hídricos do Pais; - -

III- orientar, incentivar e coopernr com entidades- públicaS 
ou privadas na realização de pesquisas e estudos destinados ao 
aproveitamento dos recursos minerais e hídricos do País; 

IV- elaborar sistemas de informações, cartas e mapas que 
traduzam o conhecimento geológico e hidrológico nacional, tor
nando-o acessível aos interessados; 

~ V - colaborar em projetes de preservação do meio ambien
te, em ação complementar à dos órgãos competentes da adminis~ 
tração pública federal, estadual e municipal; 

VI- realizar pesquisas e estudos relacionados com os fenô
menos naturais ligados à l.en'a, tais como terremotos, deslizamen
tos, enchentes nab.lrais ligados à terra, tais como terremotos, desli
zamentos, enchentes, secas. desertifiC-aÇão e Outros; bem como os 
relacionados à paleontologia e geologia marinha~ 

vn - dar apoio técnioo e científico aos órgãoS da adminis
tração pública federal, estadual e municipal, no âmbito de sua área 
de atuação. 

§ 1° Para os fms previstos neSla Lei, entende-se pOI:-
a) recursos minerais: as massas individualizadas de suóstân

cias minerais ou fósseis-encontrados na superliCie ou no interior da 
t~na. bem como na plataforma submarina; 

b) recursos hídricos: as águas de superfície e a águas subter
râneas. 

§ ZO Nos recursos defmidos no parágrafo anteriOr não se in
cluem o P,etróleo e outros hidrocarnooetos fluidos e gases raros. 

Art. 3° A CPRM terá sede e foro na Capital Federal e pode- -
rá estabelecer escritórios ou dependências no território ruicional e 
no exterior. 

Art. 4o O prazo de duração da CPRM é indetennina.do. 
Art. 5° No interesse nacional, a CPRM poderá realizar pes

_quisa mineral, conforme definida em lei, não se lhe aplica..ridci; nes~ -
se caso, o dis~to nos arts. 31 e 32 do Decreto-Lei n° 227, de 28 
de fevereiro de 1967- C6digo de Miner.lção. 

§ 1° O Ministro de Estado de Minas e Energia determinará à 
CPRM, em aEo específico, a realização da pesquisa minem! de que 
trata este artigo. 

§ 2" Aprovado pelo Departamento Nacional de Produção 
Mineral- DNPM o relat6rio de pesquisa apresentado pela CPRM. 
fica esta autorizada a negociar a cessão dos respectivos direitOs a 
concessão de lavra da jazida pesquisada. 

§ 3° O adquirente dos-resultadÕS dos trabalhos de -Pe&quisa 
terá o prazo de cento e oitenta dias, a contar da efetiVilção da ces
são e transferência dos direitos respectivos. para reQuerer a con~ 

cessão de lavrn.. Findo aquele prazo, sem que haja requerido a con
cessão de lavra ou deixando de satisfazer os requisitos legais para 
a outorga da concessão. caducará o respectivo direito, devendo a 
CPRM proceder a nova negociação. na fonna do j)arãgrnfo anterior. 

Art. 6° O património-da CPRM é constituído dos bens mó
-veís e imóveis, direitos, "inclUsive os· mineráriOs. -e --YãtOres ·que 
ab.lalmente o-integram. . 

Art. 7° Constituem receita da CPRM 
I- recursos· orçamentái10s, créditos especiais. transferências 

e repasses, que lhe forem deferidos. -
n - importâncias oriundas da alienação de bens e direitos. e 

da prestação de serviços, na forma da leg"islação especifica; 
UI - doações, legados, subvenções e outros recursos, que 

lhe forem destinados. 
- Ali. go A CPRM será administrada poruin Conselho de Ad
ministtação. com funções deliberativas, e p:rr uma Diretoria Exe
cutiva. 

Art. 96 O Conselho de Administração será constituído: 
I- de um Presidente, nomeados pelo Presidente da Repúbli~ 

ca, por indicação-do Ministro de Estado de Minas e Energia; -
- ll- do Diretor-Presidente da Diretoria Executiva; 

III -~e quatro Conselheiros. eleitos pela Assembléia C'..eral 
de Acionistas. 

. Art. 10. A Diretoria Executiva será con"stituíd.a de um Di
retor~Presidente e de até quatro Diretores, eleitos na forma da 
lei. 

Art. 11. O quadro de pessoal da CPRM será .inicialmente 
constituído mediante o aproveitamento dos atuais empregados da 
empresa, aos quais f"ICám assegUrados-Os-direitoS e Vantagens exís~ 
tentes. 

Parágrafo único. O regiine jurídicq dO pessoal da CPRM 
será o da legislação trabalhista. 

Art. 12. Fica autorizada a CPRM a patrocinar entidade fe~ 
chada de previdência privada destinada a q)erar Planos de benefi~ 
cios para os seus funcionários, nos termos da Lei n° 8.020. de 12 
de abril de I 990. 

-- -Art. 13. As ações da CPRM não pertencentes a pessoas juti
dicas são decl.a.r.:rdas de interesse social para ftns de desaptÜpria
ção, a ftm. de que seja constituída a empresa pública a que se refere 
esta Lei. 

§ 1° A União pagará pelas aÇ&s desapropriadas o valor pa.~ 
trimonial das mesmas, constantes do último balanço da CPRM 
coq:igido até a data do efetiyo Pagamento. 

§ 2° Publicada esta Lei, o Poder Executivo adotará as provi
dências para a abertura de Crédito necessário para que se proceda à 
desapropriação mencionada neste artigo. 

§ 3° O balanço a que se refere o § 1° deverá ser submetido a 
avaliação de auditoria independente, contratada para esta fmalida
de, cujo laudo será publicado no Diário Oficial da União e homo
logado pelo Consellio FiscaL 

Art.l4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 

projeto e estando a matéria em ni:gime de urgência, passa-se à ime
diata apreciação da redação fmal. 

Em discussão a redação ftnal. (Pausa) 
Nã.o havendo quem queira discutir. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à sanção. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A PresidênCia 

retira da pauta da presente sessão as_ matérias remanescentes, em 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II) 

fase de discussão, nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento 
ln temo. 

Sãci-os seguinte os ifelis retli'ãdos: 

ui 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'62, DE 1993-

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

DiscUssão, ·em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 62, de 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados). 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIE
DADE RÁDIO VU.A REAL LTDA., para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na cid3.de de Cuiabá, Esta
do de Mato GrosSb. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'64, DE 1993 

(Em regime de urgência. nos temlos do 
art. 375, vm. do Regímen!<) Tnl•'llJO) 

Discussão, cm tumo únk·o, dn Pwj.! , ,. 1):•ctl.:!to Legislati
vo n° 64, de 1993 (n° 275/93. na Câmara dr·~ J)eputados), que 
aPfOVa o ato que renova a concessão outOJ·gaJu à SOCIEDADE 
RÁDIO EMISSORA PARANAENSE S/..\ l'·''.t l.:x.plorar serviço 
de radiodifusão de_ sons e imagens (televisão). na Cidade de Lon~ 

.. drina, Estado do Paraná. (Dependendo d.c paiT.('er da Comissão de 
Educação) 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA'I"l'>lJ N"6~.1JE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tcm1o-; do 
art.375, Vill,do Regimento Interno) 

Discussão, em UJmo único. do Projeto de Dc\.Teto Legislati
vo D0 69, de 1993 (n° 313J93 •. na_ CânJara dos J)cputados), que 
aprova o ato que outorga pennissão à RADHl MARIANA LTDA. 
para explohu' SetViço de radiodifusão SciDOrn CT" :·· · ·pit~ncia modu 
lada na cidade de Mariana. Estado de Minn~ (!", .. ,;" (Pcpendcndo 
de parecer da Comissão de Educação) 

•.. 21 
PROJETO DE DECRETO LEGISI..r\ ·~~~ '' \ 1\.t<> \)' !"'fi 1994 

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

Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legis
lativo n° 8, de 1994 (n° 303/93, na Cârna.ra Jos Deputados), que 
aprova o ato que ren<wa u rcm1i.;;sãn Ollhlrgada à RÁDIO CUL· 
TURADEPAULOAFONSOI.:J •.. ,:· .. 1· ·lat .• t: 1·l·:•··k 
radiodifusão sonora em freqüênLia moJuLsua r,, ,_,.JJ.di.. dt· J':·t! 
lo Afonso, Estado ela Bahia (D.!ptndcndo de p;,~rccer da Comis· 
são de EducaçãO) - -

22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 20, DE 1994 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de: Decreto Legislati
vo n° 20, de 1994 (n° 266!93. na Câmara dos J)Cputados), que 
aprova o ato que renova a ~rmissão outorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente denominada 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüéncia 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, VIU, do Regimento inteino) 

DiscuSsão, em tu.mo lÍll.iCO, d_o Projeto de Decreto l.:.egisJatl· 
vo D0 21. de 1994 (n° 29"2/93, na Câmara dos Dcputailn<>) . .-,,r:• 
aprova o ato que renova a permissão da FM RADie~ J' ~/:i· 

PENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explw.c • :: 
radiodifusão sonor<~. em freqüênc ia mQdulada na..CiJ.ad• ·.1·~ /1: 
vr.rdc. b;tado de Pernambuco. (Dependendo de parel.~er ·Ja. ~ ·. ·1· 

são p.c _Edu~ção) 

24 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
arL 375, VnL parágrafo-úÍlíco, do Regimento lnlerno) 

DiscusSão, em turno único. do Projeto de Decreto Le_gislati· 
vo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos Depulndo") .. 't!W 

aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO CA~.11': \r; ! ·'" · 

RADOS l~M L'TDA. para explorar serviço de radi("h•llsar· • 
cm freqüência modulada na Cidade de Median<"Ú a .. 1•· ~:, • 

raná. O)er-end<"ndo de parecer da Comis.'>iío de E!lr,~· · · · 

25 
F'~nJn roDE DECRETO LEGISLA·nvo N° 3'9. ~JJ. 1 .•·•: 

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

Disrussão, em turno único, do Projeto de Dccrctll l.cpi·d,pl 
vo n" .19. de 1994 (n° 296/93, na_Câ~a do.'>-Õepuhs.-1••'·).- ~!li'.' 
aprova o ato que outorga pemússão ã RADIO Sf~HTU• ~'>1~'.GE .·. 
fM LTDA., para explorar serviço de radindifusão J;,1:1nõ;1 ·~1'11 f,.. 
qüêncía modulada na Cidade de_ Alterosa, Estadn cit' ~.i:~,, .. ~' 
(Dependendo de parecer da Com;ssiio de Educa~>:(' 1 

.30 
PP.<>JETO DELE! DA c.',MARAW 117, 1'·1 

l"l~!uído em Ordem dv Dia ll'-'S t~J"!lr' 1 

art. 336. b, do Regimento Intemu) 

DlsL'UsSão, em- turno único, do Projeto de Lei da Câma.Ia 11° _ 

! 17, de 1994 (n° 4.151193, na- Casa de· origem), que altera Jispnsi
ti· .. ·~ s do Decreto-Lei n° 227. de 28 de fevereirO de 1967. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuritos So
ciais e de Serviços de lnfra~Estrutura) 

31 
PROJETO DELEIDAC.\MARA N' 122. Dl' "-"''' 

(Em regime de urgfnr.:ia, nos termo::: ~ 

U11. J36. b, do Rv .,i•.nentJ..o!U,:tf , 

Dist.:ussão, em-turno único, do Projeto de: I ·.·1 • ·I 

122, de 1994 (n° 4.714194, na Casa de erigem), que altera ll.ll'..t<a· 

ção do parágrafo único do art. 60 da Lei n° 8713, de ·setembro de 
1993. (Dependendo de parecer da Ccmissão de Constituição, Jus
tiça c Cidadania) 

33 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 136, DE 1994 

(IÔcluído em Ordem do Dia nos termos du 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Cà.marn1''' 
1J6, de 1994 (n° 4.801/94, na Casa de origem), qw: cria{~ transhl!· 
ma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do Trihunal 
RegiOnal do Trilbalho da 6• Região, os cargos que menciona e dá 
outras providências. 



9082 Quarta-feira 14 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1D Dezembro de 1994 

(Dependendo de parecer da ComiSsão- de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

34 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122. DE 1993 

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

(framitando em conjunto com o ProjelO de 
Resolução n~ 94, de 1994) 

DiscUssão, em -rumo únicO, do Projeto de Resolução no 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Ciência e- Tecnologia. (Dependendo de parece~s daS Co
missões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

' 35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94, DE 1994 

(E~ regime de urgência nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

(Tmmitando em conjunto com o Projeto de 
Resolução n• 122, de 1993) 

Discussão, em turno único.- do Projeto de Resolução D0 94, 
de 1994, de autoria do SeiJador Coutinho Jorge. que aftera o Regi- -
mento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de 
Educação em ComissãO de Educação, Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

37 
OFÍCIO N" S/72, DE 1994 

(Em regime _de urgência, nos lermos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Oficio n° sn2, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitaçãO do Govemo 
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 precat6rios judiciais. (Dependendo d& parecer 
da Comissão-de Assuntos Econômicos) 

43 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 151, DE 1992 

(Incluído e~Ordem da Dia nos termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
151. de 1992 (n° 1.002, na Casa de Origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contribuição siodícal a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das U:is do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n° 5.452. de 1°de maio de 1943 e_dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Suplicy, favorável ao Proje[O, com enieridas n% 1 e 2, que apre
senta, em substituição à Comissão de AsSuntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda no 3, de Plenário) 

46 
PROJETO DELE! DO SENADO N"232, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia .tios termos do 
art. 254, parágrafo único, do Regimen[O Interno) -

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que autori
za o Pcx:ler Executivo a definir as terras indispellsáveís -à preserva
ção ambiental, integrantes dos bens da União e dos Estados, na 
forma do art. 23, VI e VIL -combinado com o art. 24, VI. da Cons
tittlição Federal, tendo 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Tito, em substituição à Com.issão de Assuntos Sociais. 

47 
PROJETO DELE! DO SENADO N" 11, DE 1994 

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno_ único, do Projeto de Lei do Senado n° 
11, de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco Maciel. 
que dispõe sobre fontes de reqnsos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- F AS, e 4á outrns_providências, tendo 

Parecer sob n° 227. de 1994 da Comissão de 
--Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com emen

das 1 e 2-CAE, qrie apresenta. 

PROJETO DE LEI DÚ:ÃMARA N°35,DE 1994 
(Incluído em Ordem do Día nos termOS do -

art. 172, L do Regimento Inteino) 

N° 3.172, de 1992, na Casa de origem, de iniciativa do Mi· 
iüstério Público da União, que dispõe sobre a criação de Procura
dorias da República em municípios do interior, e dá outras provi
dências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

57 
PROJETO DELE! DO SENADO N-73. DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos tf:rmos dO -
art. 172. I. do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto Ele renda para bolsas de estudos de médicos re- -
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen· 
taçio de estudos universitários. (Dependendo de parecer da Co
missão de Assuntos Econôm.icos) 

58 
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 130, DE 1993 

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

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que concede ao 
idoso e ao deficiente físico ou mental, o beneficio da percepção de 
um salário mínimo mensal, desde que comprovem não possuir 
meiõs de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua fa-

. mília, regulamentando o inciso V ·do- artigo 203 da Constituição -
Federal. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e Assuntos Econômicos) 

59 
MENSAGEM N• 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia Ii.os termos do 
art. 281 do Regimento lnlerno) 

Discu-Ssão, em turno único, dO Parecer n° 237, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadanía sobre a Mensagem 

J1° 314, de 1994 (n• 899194, na origem), de 24 de ourubro do cor
rente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à 
de!iliéração do Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHET
TO. para exercer o cargo de Ministro Togado .do Tribunal Superior 
do Trabalho. 

60 
MENSAGEM N"349, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

DiScUssão, em turno único, do Parecer D0 236, de-~1994: da 
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ComisSão de Constituição, Ju;tiça e. Cidadania sobre a Mensagem 
n• 349, de 1994 (n°991/94, na origem), de II dejullhodo corrente 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibe
ração do Senado a esoolhã do Senhor EDSO~ RODRIGUES
CHAVES parn. exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Admi
nistrativo de Defesa Econômica. 

O SR. PRESID~ENTE (Olagas Rodrigues)- N"ao havendo 
no plenário quorum para votação dos itens 1 a 17, 26, 27,3-9.40, 
41 e 42 ficam os mesmqs adiados. 

São os seguinte os itens adiados: 

1 
PROJETO DE; DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

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

Votação, em rumo único, do Projero de Decreto Legislativo 
n• 44, de 1993 (n° 250193 na Câmara dos Deputados), que aprova 
o alo <jlle renova a pennissão da RÁDIO INDEPENDENTE 
LTDA. para -explorar seiViÇO de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul. 
tendo 

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

-1° pronundamento: Relator: Senador Amir Lando, favo
rável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relatoc: 'Senador Áureo Mello, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à projX)sição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia ·nos tçmips do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo ú~ 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 
L IDA. para explorar seiViço de radiodifusão sonora em onda mé· 
dia na Cidade de Capinzal, Estado de Santa Catarina. tendo 

Pareceres, proferidos-em Plenário, em substituição à Comis· 
são de Educação. 

.}0 pronunciamento: Relator: Senador Amír Lando, favo
rável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro. pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

3 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

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

Votação, em l:umo úniCo, do Projeto· de Decreto Legislativo 
D0 46, de 1993 (n° 24&193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO FRA 1ERNI· 
DADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, 
tendo 

Parecer, proferido em Plenãrio, em substituição à Comissão 
de Educação: 

·1° pronunciamento: Relator. Senador Álvaro Pacheco, fa. 
vorável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 

(Incluído em Oidem do Dia, nos -termos do 
~ ~ art. 375, VID,do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 48, de 1993 (n• 264'93, na Cãmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO JORNAL DO BRASll.... 
L IDA., pam explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja. 
neiro, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Áureo 
Mello, em substituição ã Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto~ 

-2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi. 
ment~ concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 49, DE 1993 

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

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 49, de 1993 (n• 273193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL L TDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Cidade de Osório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis· 
são de Educação. 

-1° pronundamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-
- Iável ao projeto; 

-2° pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
Pela regularidade dos ·aios e Pmcedimenlos concernentes ã propo
sição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos texmos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50. de 1993 (n• 277193, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço de radiodifu
são son~ em onda média na Cidade de Borrazópolis. Estado do 
Paraná, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo, em substituição à ComiSsão de Educação. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52. DE 1993 

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

Yotação, em nnno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ató que renova a concessão outorgada à RÁDIO GRANDE 
LAGO L TOA. para explorar setviço de radiodifus~5> sOnora em 
onda méd na Cidade de Santa Helena, Estado do Paraná, tendo 

Pe eres favoráveis, proferidos em Plenfuio, em .substitui
ção à Co .são de Educação: 

• I ronunciamento: Relator: Ser, ~dor Ney Maranhão; 

-2'' _1 ronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo. 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à propo
sição. 
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8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1!h~ 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375'. vm. do Regimento lntemo) 

· .... ~~iv. em turno único, do Projeto de Decieto LegislatiVo 
· .. d~· l Y93 {u,.. 267/93, na Câmara dos Deputados), que apr~wa 

·.• ·.o. l•'tti>'.'d a concessão ootmgada à PAQUETÁ EMPREEN
, . .: .• ;~-"'' 1 )':,. L' i DA. para explo!Jl' serviço de radiodifusão sonora 
..•. ,.d,, m .. :.h.u ua Cidade de Phmano, Estado do Piauí, tendo 

l:aret:cr r'avorável, profcndo em Plenário, Relator:_Senador 
Ney f!..1aranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

9 
I'ROJJ~ro DE DECRETO LEGISLATIVO N' 7. DE I V'> I 

(Incluído em Ordem do DíanOs termos do 
art. 375, VIU, do Regimenlolntemo) 

1 .lo. L'm turno único, do Projeto de DecrctQ Legislativo 
J -;.:,'--t- (n" 308/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 

.,·. · •. •awa a ootorga deferida à RÁDIO CULTURA DE TIM· 
• 1 r • "~ .. para explorar se;rvi~·o de radiodifusão sonora-em onda 

J:.1 1 .. 1 .;i.l .•. Jc de Timb6, Estad.? de Santa Catarina. tendo 
P.i:•·n:r l~tvorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

··-·· ·1 • Fi!Jv'.~"m :;;uhstituição à CPmissãó-de Educação. · -

10 
PROJETO DE DECRETO_LEGISLA TIVO N"9, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termoS do 
art. 375, VIU, do Regimenlo Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
· : 99·1 (n° 301/93, na Câmara dosDc:putados), que aprov~ o 
.. ~•~(.n·a a concessão outorgada à RADIO E TV TAPAJOS 
. !•·ra t:xplorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 

·i·.·,.·} na Cidade de Santarém. Estado do Pa.rif, tendo 
i .~.t~.·t':t' favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

" :,;/ C:~mciw. em substituição à Comissão de Educação. 

11 
PRllffiTO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1994 

(lnduido em Ordem do Dia nos tein:i6s do 
art. 3'7>, VIU, dó Regimenlo lnlemo) -

Votaç.ão, em rumo único, do Projeto de Decreto LegiSlativo 
1· i O, J~,• 1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 

;,, tJLH' ,Juhwga pennissão à FUNDAÇÃO Pe. URBANO THU\ 
.·: ~ ~·-: .·):-(·lrtar !>icrviç-o·de r.:~.diodifusão sonora em frcqtr:!nri, 

.' '• · · ~'\Jlil fin!> exdusiva1rrcn!c educativos. na ('j.j;:.l · o~• 

:r:· 1~0. b~lad0 do Rio Grandt..": do Sul, kn:l<· 
., ;'1•~ ... r~I\'Ot'ávc-is. pn·,j~ ridos cm Plcnári(~ l' ; .,, .odiJl· 

• .': !·····t· .kEducação. 
-I" pronunciamento: R~:.lator: Senador João França. bl\1l 

;; ..... , :xo projeto; 
-2° prOnunciamento: Ret~or: Senador Meira Filho, pela 

regularidade dos atos e procedimentos concernentes à profX>Sição. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 11, DE 1994 

(lncluído em Ordem do Dia nos termos do 
·1(1 • .175, vm, do Regimento Interno) 

•'r:t tnmo único. do Projeto de f)c('ret')! .e~i ,f.l!!'n• 
;{,~."'>.1. na Ct. 1ara dos'Deputadt),o,l q·tr :rpm,-ii 

,, .• 1••'tnussão ntt'•lrgada à S.A. RÁL·il '' ~~l;l::-) 
, •Jl]o!'.ll' SCIVit,'\• Je radiodifusfil> !-(,•., •ld l~ltl fi<!· 

1'·•·~-"'i.l rot:....it.lhu.!.i na Cidade de f·orta.Ieza. Estado Uo L'L:<:~m, tendo 
Pmlx·er favorável, proferido ent Plenário, Relator: Senador 

J)\~zembro de 1994 

Dirceu Carnein:;, i.!Tti .!.UhStiiUiçào a Cumtssão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 12. DE 1994 

(lnduíd0 em Ontem do Dia nos tennos do 
-at,. 175. vm. do Regimento IriternO) 

v,,w,·,io; .ln h:J 110 ônic(), do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 12. dt~ !l)S)4 (n., .~ 19:9.'. na Câmara d_os peputados), que aprova 
o ato que outor~.:~ rt•nni..,·:ao à FUNDAÇAO CULTURAL CRU
ZEIRO D· l :-:11: J':ll.: 1'\I.':<..'Utar serviço de radiodifusão sonora em 

freqüênl.-ia lll<JJu!J.u.J. J.J.L ~·1Jade de Sorocaba, Estado de São Paulo. 
tendo 

Panx:cn"; fa \' ·L·L · t· 1:>. !JI'Of c tidos em Plcnári<l, Relator: Sena
dor Meira Filho •'!11 '>tJh<>tituição à Comissã'o (te ECiucaÇão: 

_:1° pronunciot:'lli:nto: fa:Yorável ao projeto: 
-2° pronun<'itnnentu: pela regularidadr dos. atos. e procedi~ 

mentos conc.:ctn('l1!e)> à proposição. 

14 
PROJETO DI' IWC'RETO l.EGISI./.:Jl\'0 N" I H. DE 1994 

(rndutdn rm Ordem do Dia nos termos do 
:úi ::ns. ''TIL Jo Regimento Interno) 

_ V_o~çãu, cm tum") únieo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n<>' 18. de 1994 (n" 252/93. na Câmara dos Dep}ltados), que aprova 
o ato que renova a concessão o_utorgada à RADIO ARAGUAIA 
LTDA. para explorar serviç-o de radiodifusão sOnOi:a em onda mé
dia na Cidade de Arnguaína, Estado do Tocantins, tendo 

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

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Di<i., nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em rumo 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 
LIDA. 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. 

16 
PROR-:TO (JJ. r> t ,,: i•) LECiiSLA11VO N°23.DE_l994 

(F' 1 !l'~ltllC {',~ urgêm·ia. nos tennos do 
. , ·~~. ·;H,. :.h1 Kcgimcnt0 Interno) 

\'~)t...\do,, tl• UHllll ÚUK'LJ, Jo PWJ.:'ln J{' Dc ... ·rcto Legislativo 
n"_23, de 1994 í,Il 0 32.7,93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
n ;,[;) qu~~ rcn,)\ o~ a ··,lJi.-l'<>.S3:0 outorgada à RÁDIO MONTANHÊS 
f)t~ IHYJ'EI.Il( )S, r ·r·l >!>. p<tl'a explorar serviço de radiodifusão so
nora. em onda média na Cidade de Botelbos, Estado de Minas Ge~ 
ra.is, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: _Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

17 
PROffiTO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE I 994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375. VIU, do Regimento Interno) 

Vo1a..;-.1' · ··~·, •, ti,. Prnj~ I>~ de Dt•l·reto Legislativo 
r!'' 24, de 194·1 • r ' ':< '.• ~, :1rt Câmara dos_Dcputados), que aprova 
o atP qm·r•P·.. . :.' it I:YNDAÇAO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALi:. DO SAPUCAI para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqUência modulada. ~o·om fins exclusivamente 
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educativos, ~ cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
lendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela, em substituiÇio à Comissão de Educação. 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 45, DE 1994 

(locluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 33.6:, b, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto 4e Decreto_~gislativo 
n• 45, re 1994 (n• 222/92, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. assinado em 
Lisboa, em 16 de dezembro de 1990. tendo -

Parecer favorável proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphal Marinho, em substituiçlio à Comissão de Rdações Exte
riores e Defesa Nacional. 

27" 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos. do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto reLei do Senado n• 179, re 1990 (n• 202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dís· 
põe sobre o regime de prestação de sezviços públicos pela iniciati· 
va privada. previsto no art. 175 da Constituição, e regula a conces
são de obra pública, tendo_ 

- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José Fo
gaça. favorável ao Substitutivo da Câmara, com requerimentos que 
apresenta. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
Econômicos e de Serviços de Infra-Estrutura) 

39 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 13, DE 1991 

ÇQMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13, de 1991-Complementar (n° 223/90- Complementar. na Casa 
de origem), que regulamenta-o§ 2° do_art. 171 da Constituição Fe
deral, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das medi
das provisórias-previstas no art. 62 da Constituição Federal, e dá 
outtas providências. tendo 

Pareceres, sobn"s 49e 88, re 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia~ 

mento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n(ls 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; 2° pronunciamento: contráriO àS Emendas de n% 5 
a 17, de Plenário. · 

40 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 12S.CDE 1991 

, COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, L do Regimento _Iniemo) 

Votação, em turno únko, 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 Constitli.ição Federal. tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Co
missão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 
1° pronunciamento: favorável ao Projeto; zo pronunciamento: 
favorável à emenda Ue Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe
ranle a Comissão) 

41 " 
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 f3o··a_o art. 192-d.a Constituição Federnl, 
que dispõe sobre a cobrança de_ juros reais máximos. e dá outras 
providências, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô. 
micos. 

42 
" REQUERIMENTO N• 484, DE 1994 

Votação. em turno único, do Requerimento n° 484, de 1994, 
do Senador MarCo Maciel, solicitimdo, 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 Doutor Herbert de Souza (Betinho), para 
prestar, perante o Plenário do Senado Federal. 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 propÓrá ao Senhor Presidente da República, com vistas a en· 
frentartão grave questão. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir Soares. 

O SR. ODACJR SOARES (PFL-RO. Pmnnncia o seguime 
discuiSo.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores, a Naçio brasilei
ra espera com ansiedade a posse do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso para que ele possa cumprir os compromissos de campa· 
nha. principalmente no que se refere à enorme dívida social, neste 
país tão rico potencialmente e tão pobre no tratamento que dispen
sa ao seu povo, principalmente em relação às_camadas mais humildes. 

A primeira cOnstatação que fazemos é com base no Relató
rio de Desenvolvimento Humano de 1990, do Programa das NaçO
e::,o Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em que o Brasil é 
considerado "OPORTUNIDADE PERDIDA DE DESENVOL Vl
lvffiNTO HUMANO", enconll'ando·se em siruação equivalente à 
·dos países latino·americanos mais atrasados no que se refere a in· 
dicadores sociais básicos, como expectativa de vida, mortalidade 
infantil e escolarização. Em relaÇão às regiões Norte e Nordeste, o 
Brasil ~comparável aos países africanos mais pobres. 

E Um tremendo escândalo, injustificável num país cujo PIB 
está entre os dez maiores do mundo, verificar que trinta por cento 
das famílias brasileiras se encontram abaixo da linha de pobreza 
absoluta. sentindo diariamente o drama da fome. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que construiu 
sua respeitável trajetória intelectual e acadêmica dedicando-se ao 
estudo dos problemas sóciq_-econômicos do Brasil e da América 
Latina, tem uma responsabilidade muitas vezes maior que todos os 
demais que ocuparam o mesmo cargo e não dispunham do talento 
que Deus, generosamente, lhe concedeu. 

Essa resJX>nsabilidade é tanto maior, como bem ilustra a pa
rábola dos talêntos, porque a quem muito foi dado muito será co
brado, em termos de responsabilidade pessoal, morai, política, par· 
tidária, intelectual e acadêmica. 

No Brasil, os ricos construíram uma sociedade voltada para 
o consumismo, com desprezo pelos mais necessitados. gerando 
uma grave fonte de desequilíbrios sociais, cujas conseqüências são 
tão funestas ~anto irilprevisíveis, principahnente porque tem cres
cido o perigoso abismo que separa os ricos dos pobres, distância 
essa que, no caso brasileiro, constitui uma afronta à própria dif:OÍ 
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dade da pessoa humana. 
Não estamos tratando de condenação da riqueza em si mes

ma, mas pela falta de consideração dos ricOs 00 Brasil pela situa
ção de penúria exacerbada em que vivem os pobres do Brasil. 

Essa luta económica entre fracos e pOderosos requer um go
verno lúcido, forte:lecnicamente bem equipado e com coragem 
para não recuar ante a ambição desmesurada daqueles que nada fa
zem a não ser acumular dinheiro, a qualquer custo. 

Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, faço votos 
que sua gestão contribua para resgatar o Brasil da atual situação 
vergonhosa de país rico e ao mesmo tempo conupto e iníquo~ com 
uma distribuição perversa de riqueza e de Renda, destacando-se 
por esmagar os mais fracos. Faço votos que Vossa Excelência se 
mantenha fiel. à sua origem profissional, de intelectual dedicado à 
luta política, com prOOcupações sociais sérias. Faço votos que as 
imensas ocUpações e preocupações da Presidência da República 
não sufoquem o sociólogo idealista que todos conhecemOs. Faço 
votos que as preocupações econômicas, administrativas e políticas 
e a imensa gama de tarefas que envolvem o c::argo de Presidente da 
RepUblica não retirem o sOcial da pribiídade número um. não per
mitindo que um só brasileiro passe fome. 

Assistimos ao desencanto e ftusttação dos mais pobres e 
·marginalizados com as injustiças sociais e a ação inefiéaz do setor 
público, que não tem conseguido balance:ll" crescimento econômi
co e justiça social. 

O Brasil, como uma nação de paz, não pode permitir que ·se 
resolvam esses cruciais problemas através· da violência e, nesse 
sentido. é imensa a responsabilidade do futuro Presidente da Re
nública., pois DUm regime presidencialista é ele o principal condu
tor desse processo de redução da distância entre os excessivamerite 
ricos e as multidões de miSeráveiS_ --- -

Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, faço votos 
que em seu governo Vossa Excelência esteja sempre ao lado dos 
mais desprovidos dos bens. materiais e culturais. em benefício da 
dignidade de todos os nossbs irmãos bráSileifos. - - -· --

Faço votos, Senhor Presidente Fernando Henrique, que em 
seu governo não mais ocorra a odiosa discriminaçãõ-entre brasilei
ros, todos ft.lhos desta mesrD.a teria, uris recebendo boa educação 
por ter tido a sorte de nascer em São Pau lo e outros, tão brasileiros . 
quanto aqueles, nada tcndo apená.<; porque nasceram em Rondônia 
ou no PiauÍ-

O Presidente Fernando Henrique Cardoso terá talvez a últi
ma oportunidade histórica de reversão pacífica dessa CUIVa peiVer
sa que tem levado o povo brasileiro a um desencanto após o ootro, 
em que as esperanças morrem a <:ada novo mandato presidencial. 

Não permita, Senhor Presidente, que o chamado ajuste ma
croeconômico se faça à custa da fome e da miséria do povo brasi~ 
leiro- A dramaticidade da situação e sua gravidade. não permitem 

. que o assunto seja resolvido pelas chamadas forças concorrenciais 
de mercado. 

Espero, Sr. Presidente, que a questão social seja efetiva
mente a priorichde número UM de seu .governo, não meramente na 
retórica ou no planejamento formal. mas no dia~a-dia da adminis
tração. 

A luta contra a misériã e a fome de 30 milliOOs de famílias 
brasileiras vai requerer do Presidente da República uma disposição 
e energia que podem ultrnpassaro limite do humano. 

No momento de conferir a ·prioridade máxima aos projetos 
de mellioria das condições sociãís -do povo brasileiro, Vossa Exce
lência irá necessitar da ajuda de alguém capaz e confiável. 

Com todo o respeito que Vossa Excelência merece ... lorn.o a 
liberdade de sugerir um nome capaz de ajudar o PreSidente daRe-. 
pública em sua difícil tarefa. 

Trata-se de um jovem professor universitário, Sociólogo, 
Idealista, engajado nas lutas políticas, hoje não visíVel, mas que 
ãinda vive. 

Consultá-lo não é impossível: ele se eD.Contta vivo rio COra
ção e na mente do Presidente da Repíblica. 

· Sempre que o Presidente da República consultãf o jovem 
professor Fernando Henrique Cardoso tenho certeza que o Brasil 
sairá vitorioso. 

Espero que o ~idente esteja sempre acompanhado_ desse 
jovem socié-logo na luta contra as desigualdades sociais do Brasil. 

É o cjue penso, Sr. Presidente. 
Muito Obrigado 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - C<>ncedo a 

palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy. 
O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB-AL. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, venho 
hoje trazer-lhes meu discurso de despedida. Tive a honra e a res
ponsabilidade de participãr.- durante os últimos oito anos. dos 
acontecimento mais decjsivos da vida política nacional recente, 
com certeza oS de maior"l-eieVância para o Coi:Jgresso, como a As
sembléía Nacional Constituinte, o hi:J.peachment de um Presidente 
da República, a cPI do Orçamento e a Revisão Constitucional. 
Durante esse período, assim como ao longo de trinta anos de vida 
política. venho me esforçando para conduzir ririnha attlaçâo com 
base P.C>S mais ele_vados princípios da ética, buscando sempre con
tribuir para o aperfeiçoamento das instiwições democráticas, para 
a construção de uma nação desenvolvida, sobexana e socialmente 
justa. 

A maior alegria, par.t. um homem público, é ver seu trabalho 
·-reconhecido pela sociedade. O reconhecimenloo do povo de Alo

goas, que me prestigiou com sua confiança. conHuzindo-me pela 
terceira vez ao governo do Estado. constitui para mim razão de m. 
disfarçável satisfação e orgulho. Consiste. igualmente. em ~otivo 
de profunda preocupação. A extensão da minha resp::msabilidade, 

· mãiór do que a esperança dos qu_e conf:taram em mim para dirigir 
os destinos de Alagoas, limitá.~se apeilas pela dimensão dos pro
blemas que terei de enfrentar. 

Conheço de perto cada problemã, cada necessidade geográ.~ 
fica., humana e política do meu Estado, que venho acompanhan~ 
do,bá muito tempo, no exercícic de várias funções políticas. Sei 
também que um Estado como Alagoas convive, há muiioS anos, 
com um elenco de desafioS extremamente amplo para ser enfrenta
do com sucesso no limite de urna gestão governamental. É preciso. 
em primeiro lugar, enfrentar os desafios que ~ncemem a toda a 
sociedade brasileira e que têm estreitamente a ver com a supera~ 

ção da crise. Ou seja, sair c.la recessão, debelar a inflação e mod
emizar~se, político, econôm.ica e socialmente_ 

A segunda ordem de dificuldades é também comum a todos 
os Estados brasileiros, porquanto diz respeito às mudanças promo
vidas pela Constituição de 1988 no_nosso modelo federativo. De_ 
fato, ao mesmo tempo em que consagrou o princípio federativo 
pelo fortalecitnento fmanceíro dos Estados e Municípios, a Consti~ 
tuição de 1988 não apenas deixou o Governo Federal em posição 
bastante desconfortável por não haver estabelecido condições ins
titucionais para que o princípio se materializasse, como não elimi
nou a ·dependência dos Estados em relação à política de recursos 
do Governo Federai. 

Essa simação s6 poderá ser alterada mediante o estabeleci
mento de um novo pacto federativo que defma claramente a distri
buição de competêncías entre a União, os Estados e Municípios. 
eliminando as competências Concorrentes. O passo inicial é esta~ 
belecer, por princípio, que uma deteiiD.i.n.ada. função passível de ser 
exercida pela instância hierarquicamente inferior, não deverá ser 
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assumida pela que estiver acima. 
Esse assunto nos reporta à terceira ordem de dificuldades a 

serem enfrentadas pelO Estado de Alagoas, tradicionalmente po
bre, subdesenvolvido e depoodente, se o compararmos com os 
mais aquinhoados Estados do Sul e do_Sude_ste. As mo:iificações 
necessárias para tirar o País da crise devem passar necessariamente 
pelo crivo da questão regional, sob pena de não se efetivarem. 

Vivemos hoje um mome-nto singular da vida política brasi
leira, em que o início de um novo Governo Federal, eleito por sig
nificativa maiOria de votos e apoiado por amplas correntes partidá
rias, acena com boas perspectivar para o futuro. O otimismo que 
se percebe em quase todos os setores da sociedade ao mesmo tem
po em que setVe de impulso e alento para o novo governo que se 
iniCia; transfere-lho tambéJ:!l a maior carga de responsabilidade que 
um Presidente já recebeu, até hoje, no Brasil. O desaporitamento e 
a esperança medem-se pelo mesmo padrão. É certo Que esse enbJ
siasmo decorre basicamente do sucesso inicial do Plano Real, con
cebido e posto em prática por Fernando Henrique Cardoso, quan
do Ministro da Fazenda. Como Presidente, caberá a ele, mais do 
que à Sociedade ou às instituições, fazer com que esse sentimento 
encontre suporte para pennanecer. 

Há· muito ainda por fazer, para a segurar a modernização 
econOmica- e social de nossa sociedade. O grande descrédito das 
institUiÇões, principalmente governameniais. o colapso financeiro 
e operacional do Estado, a economia desestmturaçia. a selvageria 
que se manifesta no convívio social (violência urbana) são sinais 
evidentes de que muitas alterações precisam ser feitas nas relações 
entre o Estado e a sociedade. a começar pela eliminação dos sur
preendentes choques que paralisam e colocam na defensiva todos 
os setores produtivos, do empresariado ao trabalhador. 

Os desafios que o novo Presidente enfrentará a partir de pri
meiro de janeiro estão intimamente relacionados e têm ffiuito a ver 
com a já mencionada crise geral de que o País precisa se livriu-. Do 
ponto de vista político-instituciQn_al, ele deverá; ilum primeiro mo
mento, formar maioria confiável no Congresso, de modo a lhe as
segul"lll' o necessário apoio para as reform-as que pretende realizar. 
A agenda prioritária da estratégia política consiste em estabelecer 
condições institucioDais-·quc pelíi:litam ao Gõverbo buscar soluçõ
es para os grandes problemas nacionais, por meio de um novo pac
to social em torno das questões inadiáVeis: refonna fiscal. refonna 
administrativa, modernização econômica. 

É preciso também recuperar a confiança do emprCSariadO -e 
da população. para imprimir à economia ufífnoVo padrão de cres
cimento. A todos é necessário que se acenem não s6 com esperan
ças como principahnente com a segurança de que as regras, claras 
e bem definidas, serão de fato obedecidas. 

É claro que a sociedade continuará desempenhando papel 
relevante nesse processo. Sempre se disse que uma das maiores 
causas da inflação era a desconfiança. ou a quase certeza, de que 
as boas medidas econômicas tinham motivações exclusivamente 
circunstanciais. d~ até eleitoreiras. A coilfiarlça não se conquista 
por decreto oo por artifícios de ilusionismo, mas pela demonstra
ção inequívoca de merecimento. 

Os novos governadores também terão um importante papel 
na condução desse processo, colaborando para a forinulação de 
um novo pacto federativo e buscando caminhos de investimento e 
criação de renda que não onerem os cofres estaduais. 

As instiruições tamhém deverão desempenhar um importan
te papel no esforço de superação da crise. O Congresso Nacional, 
o Poder Judiciário, as representações de empresários e as de traba
lhadores, a Igreja, os meios de comunicação. as Universidades, to
dos deverão unir-se num grande movimento de cooperação nacio
nal. Uma realidade a ser considerada é que as instituições. quaD.do 

não totalmente consolidadas. depend 1 c:obremaneira de suas li
deranças. É o caso brasileiro. o que amplia a responsabilidade de 
todos nós, de que alguma fonna ou de outrJ.. e_~·~jamos participan
do diretãmeD.te desse processo. 

Ao deixar esta Casa. não poss:0 ;:;-: ~...!!"' .~:.:: ~:·.-::-'2!" rr::-~· en
tusiasmo pelo papel do Senado. não apena.c; no pr:X"(·s~...: !.~~;l~l .. ü!VO 

brasileiro como na proteção dos interc.~se). 1it•1n· .::·IT.ti~··r_,,, e: '"':~ ··ons
trução e garantia de permanência d\' fi;:,u-,;.li~~~;, f'r,·; ;1 ·-~·'' 11aís. 
Devo ressaltar que considero n r .. ;;,mh<>nH~ :~ ~t,cm<~ i11:~·,. d.,•.ora
da e democrática de divisão e orga lit.'lçâü d•. ,·~~.:<b· n~<m J ·~·ado, 

mormente se tiver a dimensão e a div('l'$ith.ulf' ,~;, Hra...,1! 
É preciso que o Senado, nc·;~~· novt.• n .. ·f\:,1,,, ,"l'll' ·• <Lh-rc 

para a vida nacional, recupere sua import-i.n<:ia .·t~r:·w. :,1-;;: 1ição 
perante a sociedade, participando da propnsta d·~ cl m J:P'. c· . . 1· '"Xiclo 
de relações entre o Governo Federal c os f~stn:in·: irrmr;o~'•l't! deti
.VanJente os gastos inflacionários e huscan.:ú.\ c, :tp.:~··h·: ,·. '" ,:; rt11 ~~) 

federalismo. 
Numa estrutura de poder fcdt!ralístn. Jl:·. LirrHladr., !L"fionais 

estão unidas politicamente a uma entidade sufX."rior, o l~stadn J:c. 
deral, mas guardam autonomia em termos de organizaçãc) adrninis
trativa, política c econômíca. Essa organi7.aç-ão não apenas pns..;ihJ
Iita uma repartição de competências entre o poder central e <ls t~n
tes políticos regionais, como cria condiç-ões para uma maior parti
cipação dOs cidadãos no processo decisório. Além disso. -ela tr.ms
põe, para o plano geográfico, a tripartição horizontal de poderes 
definida por Montesquieu, que tem por base o mesmo princípio de 
que o poder repartido está menos afeito a casuísmos. arbitrarieda
de e excessos de autoridade. 

Volto às Alagoas amadurecido pelo aprendizado pcnnanen
te que é o convívio neste Colegiada Maior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodri0'Ucs) - Ümcc<i,, " 
palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro. _ 

O SR. Dffi:CEU CARNEIRO (PSDB-SC. Pronuncia o se
guinte discurso.)-:- Sr._ Presidente, s~ e Srs. Senadores. no T!h)· 

mento em que concluímos nosso mandato parlamentar. yuc hus
camos intenSamente hoifrar. seja· como deputado fcJcral, de 1983 J. 

1987, seja cOino Constituinte e Senador da Repúhlica, -nas duas Ul
timas legislaturas, não podemos deixar de consignar nosso ·agrade
cimento pela homenagem altamente lisonjeira que o Instituto de 
Arquitetos do Brasil, o IA B de tantas· batalhas gloriosas. vem de 
prestar a este modesto arquiteto e Senador. 

- Por ocasião do XIV Congresso Brasileim t.k Ar4U1k!•-, :. 
realizado no último outubro em Fortaleza. Ceará. l'Cl.."ebcmcl~. pela 
gentileza,de nossos colegas de profissão. o "Colar de Ouro, co
menda maior do IAB que, criado em 1921. congrega os n.rquitc-tll:o. 
na defesa de. princípios guindados nas grande-s causas da sociedadt~ 
brasileira. 

Exatamente por compreenderem a dimensão t! a responsabi· 
lidade social que implica o exercício de profissões 4ualificadas 
num país desigual como o Brasil, é que os an~uiictos brasileiros 
escreveram uma história de lutas que transcende o corporativismo 
associativo para alistar-se nos grandes embates polítkos que nos 
marcaram este século. Ao lado da OAB, da ABI. e de outras enti
dades da chamada sociedade civil. o IAB representou. e tem repre
sentado. a coragem dos arquitetos brasileiros no cnmhate à tirania 
e à opressão; e na luta pela efetivação do direih, universal a condi. 
ções condignas de vida. 

Sempre amantes e presentes, as entidades n·pn~sentativas 
dos arquitetos foram mesmo as primeiras a vnlerem-se da prom,. 
gativa regimental que permitia audiências púhlkas durante a As
sembléia Nacional Constituinte. Ao lado do IAB. a FNA (Federa
ção Nacional dos Arquitetos) e a ABEA (Associaç-ão Brasileira ~t~ 
Ensino da Arquitetura) apresentaram suas pm'(Xlstas pt~rante a Sub-
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comissão da Questão Urbana e Tnmsporte, que tivemos·ã honra de 
presidir. Essas e outras contribuições resultarn.m. pela primeira vez 
em nossa história constitucional, na fixação de preceitos parn o tra
tamento da problemática uroana- que jâ diz respeito, diretamente, 
a setenta e cinco por cento dos brasileiros. -

Mais recentemente, o IAB, credenciado p.n- sua própria his
tória, intentou confmnar os preceitos democráticos do texto cons
titucional sugerindo - em iniciativa que obteve nosso apoio no Se
nado e,na Câmara, o do conceituado Deputado Nelson Jobim -
projeto de lei que delega atribuições de auto-regulamentação ao Insti
tuto, em substituição à arotica estruturn dos ccmelhos profissionais. 

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, não foí sein razão, 
portanto,a alegria com que recebemos aquela homenagem, a qual 
honroo-nos -ainda mais por ter sido igualmente JrCStada - e na 
mesma ocasião - à inemória de um grande brasileiro que, chama
do por Deus há três anos passados, ainda hoje nos exorta á indig
nação e à luta pela causa dos justos. Companheiro nosso e ~de mui
tos dos que aqui estão, Pompeu de Sousa, que, não sendo arquite
to, ajudou a construir a liberdade, também foi agraciado com o 
"Colar de Ouro"do!AB. 

Assim, colocados ao lado de legendas como Mautício Rober
to, Miguel Pereira, Jaime Lemer e até Juscelino Kllbitscbek, que jâ 
haviam recebido e.o;:ta elevada homenagem. e, agora, também de Pom-. 
peu de Sousa, fazemos questão de anotar, nos anais desta Casa. o mais 
sincero registro da noSsa gratidão ao IAB e aos arquitetos do Bru:il. 

Muito obrigado, Sr. Presidente! 
O SR. PRESIDEN1E (Cbagas Rodrigues)- Nada mais ba

,·endo .... tratar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, convocando 
sessão extraordinária a realizar-se hoje. às 22horns, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

-I
REQUERIMENTO N" 996, DE 1994 

Votaç-ão, em turno único. dO Requerinleritõ-0° 996~-_5ie- 1994. 

_do Senador Irapuan Costa Júnior, solicitando, nos termos u.o art. 
255, D, c, n° 12, do Regimenlo Interno, que sobre o Projeto de Lei 
da Câmara n• 101, de 1993 (n• 1.258/88, na Casa de origem), que 
fixa díretrizes e bases da educação nacional, além da Comissão 
Constante do despacho inicial Seja ouvida, também, a de ConstibJi
ção ~ustiça e Cidadania. 

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 106, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 169, parágrafo único, -do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do ProjetO de ResoluÇão n° 106, 
de 1994, de iniciativa da Comissão Diretora. que deftne, em decor
rência da Lei n° 8.911. de 11 de julho de 1994, os critériOs-de inM 
corporação da vantagem prevista no art. 62 da Lei n° 8.112, de 1 I 
de dezembro de 1990, e no art. 41 da Resolução no 42, de 1993, e 
dá ootras providências. 

(Dependendo de parecer da Comis_são de Constituição, 
Justiça e Cidadania.) 

-3-
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 92, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
art.l72.LdoRegimentolntemo) 

De iniciativa da Comissão Diretora. que altera a denomina
ção de órgãos da estruOJra administrativa do Senado Federal e dá 
outras providências. -

(Dependendo de parece da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania.) 

-- --- --- -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues}~ Está enc;ena
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 21 hS9iriin.j 

Ata da 1953 Sessão, em 13 de dezembro-de 1994 
. 4 .. Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-Extraordinária-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

Ji.', :2 liVRAS E O MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
o~· ~\t<S. ,)'/~V,lDONES: 

Alb.mo J:"ranc:o- AifredQ Campos- Aluízio Bezerra- Car
los Patrocínio - Cesar Dias - Chagas Rodrigues - Cid Saboia de 
Carvalho- Coutinho Jorge - Dario Pereira- Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy- Epitácio Cafeteira- Flavia
no Melo - F~nc1SCO Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi 
Alves J'ilho--Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Hugo Na
poleão - Humberto Lucena - Jrapuan Costa Júnior- Jacques Silva 
- Ja.rbcLS Passarinho- João Cahnon --João Françã.- João Rocha
Joayuim 13ealo- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Jasapbat Mari
nho .. Jo<;e l'ogaça- José Richa- José Sarney- Júnia Marise- Ju
tahy Magalhãl..'s - Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nu
nes ~ ... )., ·lw ·- l.ourival Oaptista- Lucíd.io Portella- Marco Maciel 
- .Mâ.ri~) C.. 1,vas · Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés 
Abrão -- Nahor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin
Ney Maranhão - Odacir Soares - Pedro Simon - Raimundo 
Lira - Reginaldo Duarte Ronan Tito -Teotónio Vilela Filho- . 
ValmirCarnpelo. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A lista de pre
- sença;-arusa- o comparecimento de Só Srs.- Seniâores. Havendo 

número regimental, declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iniCiamoS nossos trabalhos. 

: O Sr. 1° Secretário proCederá à leitura do Expe,Piente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECERES 

PARECER N" 293 DE I994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação 6nal do Projeto de Resolução n° 97 de 
1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução U 0 97, de 1994, que autoriza o Estado do Rio de Ja
neiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio de 
Janeiro- LFIRJ. cujos recursos serão destinados ao giro da Dívi-
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da Mobiliária do Estado, vencível no l 0 semestre de 1995. co_ a oferecer conttagarantia à operação de crédito externo a ser 
Sala de-Reuniões da Comissão, 13 de de~bro de 1994.- contratada entre a Companh · ~- ..... ,., .. ,:,f:. 1

•• P"'T""'"-nlhnt'o ·· CEL-
Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator Lucídio PE e 11 Kr..:chJ.,_, ... i: h1. • •· 1! ' 

PorteUa- Levy Dias. União, no vak.r ri~ 1.:-W.J: ·,,.: .. 
venta e St"lS mil CJI· tl"'o •:t• 11 

ANEXO AO PARECER W293, DE 1994 a DML>.:liHl<•l· 
1

, 

·t·H\aienl~ 
·•:) ·tn I" 

Redação 6nal do Projeto de Resolução n° 97, de julhil d·~ Jl;ll,l.l 
de 1994. Sala dt': 'i<•·ltnlõc ... <fJ • >,lt ~·· lt'"" • 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48, item 28, do Regim,.:i!.C Interno. promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Aiitori:m o Estado do Rio de Janeiro a emitir, 
através de ofertas públicas,. Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Rio de Janeiro- LFT~RJ, cu
jos recursos serão destinados ao giro da dívida nwbi
liária do Estado, vencível no primeiro semestre de 
1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art..-1 ° É o Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Resolu

ção rf' li, de 1994, do Senado Federal, auiOrizado a emitir Letras 
Financeiras do~Te5ouro do Estado do Ri9 de Janeiro - LFT-RJ, 
cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária doEs
tado, venCível no primeiro semCstie de 1995. 

Art. 2°- A emissão autorizada será realizada nas seguintes 
condições: · -

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos títulos 
a serem substituidos, ablalizados nos termos do § 6° do art. IS da 
Resolução n• li, de 1994, deduzida a parcela de 8,88%; 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras FinanCeiras ôo T escuro 

Nacional- LFf. criadas pelo Decreto-Lei n° 2376, de 25 de no
vembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil, oitocentos e vinte e sete dias; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real); 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Vencimento Quantidade 
1 •.o 1.95 303.822.455 
! 0 .02.95 509.197.803 
J•.o3.95 926.963.165 
J•.o4.95 671.577.433 
I •.05.95 541.190.953 
I •.06.95 506.928.926 

Total 3.459.680.735 
g) fo;,·ma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979,_do Bancç _ 
Central; 

h) autorização legislativa: Lei n° 1.389, de 28 de novem
bro de 1988. 

Art. 3o A autotização concedida por ~Sta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

cação. 
Art. 4o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

PARECER N• 2941295, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 98, 
de 1994. 

A Comissão Direiora apreSenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n•98, de 1994, que autoriza o Eslado de Pemambu-

Cbagas Rodrigues. Pres.ill••,ll• ~'~"'' hi•t.•)r. Rt'l'llO!' .. Lu<:i 
dio Portclla - Lcvy Dias. 

ANEXO AO P/\ 111 '· 

Redação final 1, u ... ~d11 ti(• H·:·.nfuy'it: 'r-. 

de 1994. 

Faço sah•'l r1ue o Sen;,\h· .1 , ,r o I r 1' :~· •H..J.\-oll, , 

nostermosdo...u1. 4~•.tlt'nl ~;-;,,,,, 1.~ 1 .1 .... ,,,., 

• •l 

Allt<)IJ.·:,~, 1·. r,· ,!, • ':' ··rm1 

tragarantia à opcr.t~n •li' .·.,. ';o,~,·.J •tH.ratada 
entre a Companhia Encrgeuw <.i.e Pemamc,. ~ 'ELPE 
e o Kreditanstalt Für Wiederaufaufóau - K.I'W, com o 
aval da União, no valor de R$9396.495,00, equiv.:lentes 
a DM15.000.000,00, em 1 • de julho de 1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. fO É o Estado de Ptw:·:·,;f>!J•_,· .. nr's termos çia Reso)u. 

ção n° 11, de 19•14. dn Senado l:(.,k•·JI. a:Lt<·,; · .~ :. · . ,,_, dtTl'01l 
tragarantia à opcra..,ão de crédi\,), -d<~m''" ,. , ... , ' • .-.~!!.:!:J<1:; entre a 
Companhia Energética de Pt"I11HP1htr"<) -· ( '1:1 .PI·.(' <__) J\n.•dit:Jnstalt 
Für Wiedcraufbau- KFW. no valnr dt• R$93l)fd'J'i no {w"·r• mi 
lbões, trezcntns t' noventa t ('Í'' mi! <I'' w. "l·f··· ·íro 
co reais). C;.Juiva!enles a Oi\11 ,, , , 1,qu .J.u.cs dt: 
marcos alemães), cm l 0 de julho,lc 199·1. 

§ 1" G a União, nos lcm10.s Ja l<l· .... olot,Jn ll- 9b . . !t 19g9, do 
Senado Federal, autorizada a ('"()nc:edt'r ~-amnlia -à opet,wJn n·fcrida 
no caput deste artigo. 

§ 2° A operação de créditt) or,. autori7.ada destina-se ao fi
nanciamento parcial do Progrunu de l~;(pansão do Sistema Elétri

. C"o"de Transmissão e Eletrificaçãn do EStaão de Pemambul'o. 
Art. 2° A operação de rrt\lito se re;llizarft snh <i<: sebTUíro:" 

condições: 
a) valor pr'dendiJ\)' ~ 0-'}.3~.· AL · ('t, r .... :·~ivalentcs a 

DMlS.OOO.<X>O,OO. em I o de julhn de !994. scndc •. 
-I: R$8.832.705,30 (oitn milhÕt.~s. oitocentos t' tzinl.t .. 1,1c,:, 

mil, setecentos e cinco reais e trinta t'l'ntavos). t•qu i· 
DM14.100.<X>O,CX)"{qifatorze m.illifies...: cem mil m<u .. t··· J, 

a título de empréstimo; 
--11: R$563~789,70 (quinhentos e sessenta e três mil, sete

centos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), equivalentes a 
DM900.000,00 (novecentos mil marcos alemães). a título de con
lribuição fmanceira; 

b)juros: 
-parcela 1: 6,5'kr ....... '·'-'·-'· •• ,udn que 4,5% a.a. ('ffi DM 

será transferido ao KFW e o restante, 2%, não remissível ao exte
rior, será levado a cfédilO em moeclH_loca,l, O!Yío ...._ ...;()Dt.d ".... -' _ 

para o fmanciameiu.u de pinjc;to dL irr..;--.>n ... .. :i,. ~:or•l'l•· .,. u<. 
da política t;Je desenvolvimento, L .. Jucando na o;,;,g::o:ao de paga
mento desta parcela ao KFW; 

-parcela II: 2,0% a. a. thos:; 
c) "commitment fec" fpm-cdas I t' 11). !),2')''; a a .. l'Ont ... 

dos a partir de três meses apc'·•; ;l d:~ta (ia a-;c;i~;:!lura dtl ''::lJ'átn; 
d) juros dt.· ,mora (soh1·,·, pr im·ipal \: jurri~- p:trn•Ia<; I c 
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1.1): 3% a.a. acima da taxa de desconto do Deutscbc Bundesbank.~ giro de sua dívida mobiliária vencível no primeiro semestre de 
e) despesas gerais: limitadas a 0,1% do valor do fmancia· 1995. 

mento; Ait~ zo A emissão autorizada será realizada nas seguintes 
f) contragarantia: a defm.ida no parágrafo único- 'do art. 1 o 'Condições: 

da Lei Estadual n° 1 Õ.550, de 8 de janeiro de 199 J, que autorizou a a) quantidade: a ser defmida na data do resgate dos títulos 
operaçio; a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio-

g) garantidor: República Federativa do Brasil; na! n°3, deduzida· a pan:ela de 0,60%; 
h) destinação dos rerursos: Programa de Expansão do Sis- b) modalidade: nominativa-transferível; 

tema Elétrico de Transmissão e Elctrificaçáo do Estado de Pú- c) rendimentos: igual ao das Letras Financeira.s-Q.o Tesouro 
D.a.mbuco; . Nacional - LFT, ciladas pelo Decreto-Lei n° 2376, dé 25 de no-

i) condições de pagamento: vembro de 1987; 
-do principal: d) prazo: três anos; 
-parcela 1: em trinta parcelas semestrais, iguaiS e consecu- e) vaJor nominal: R$ 1,00 (um real); 

tivas, COQ! prazo de carência de c:inoo anos; f) característica dos títulos a serem substituídos: 
-parcela n em quarenta parcelas semestrais, iguais e con- Título Vencimento Quantidade 

secutivas, com prazo de carência de dez anos; 551096 15-5-95 10.774.786.956 
- doS juro~ (parcelas I e ll): semeslralmente vencidos. em 551094 15-2-95 28.417.305.205 

30 de junho e 30 de dezembro de cada ano; 551094 ~ 15-3-95~~ 22.695.396.584 
-da "commitmeÕt fee" (parcelas I e li): semestralmente 

vencidas, em 30 de junho e 30 de dezembro de-cada ano. vencen
do a primeira parCela juntamente com os juros; 

- das despesas gerais: após a emissão do Certificado de 
Regístro, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais. ex
ceto aquelas incorridas no exterior, que só possam ser pagas em 
moeda estr.mgeira. 

Art. 3° A autorizã.Çáo concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da 
data de sua publicação. 

cação-
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi

PARECER N° 296, DE 1994 
(Da ComíSsão Diretora) 

Red.ação rmal do Projeto de Resolução n° 100, 
del994-

A Com..issão Dlretora apresenta a redação fmarâo Projeto 
de Resolução n° 100, de 1994, que autoriza o Governo do Estado 
da Bahia a emitir, através de Ofertas públicas, Lelras Financeiras 
do Tesouro do Estado da Bahia- LFT-BA, destinando-se os recur
sos ao giro de sua dívida mobiliária com vencimento no primeiro 
semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente- Levy Dias, Relator- Nabor Jú· 
nior - Lucídio PorteUa. 

ANEXO AO PARECER N"296, DE 1994 

Redação rmal do Projeto de Resolução n° 100, 
de1994. 

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

RESOLUÇÃO N" • DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado da Bahia a emi
tir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado da Bahia- LIT·BA, destinando
se os recursos ao giro de sua dívida mobiliária vencí
vel no primeiro !'Wmestre de 1995. 

O Sen::~do Federal rc.";(l]\'L': 

Art. 1" ~:o Governo tio E!>Wdl) Ja Sabia, nos termos daRe
solução D0 11. de I \:194, do Senado FcJcral. autorizado n. emitir Le
tras Finançc:iras do T csouro do Estado da Bah ia - LFT-BA, para o 

g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se-
rem emitidos: · 
Colocação Vencimento Título Data-Base 

16-1-95 
15-2-96 

16-1-95 15-1-98 551095 
15-2-95 15-2-9& -551096 
15-3-95 15-3-98 551096 15-3-95 

h) forma de colocação: alravés de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20_ d_e setembro de 1979, do Banco 
Central; 

i) autorização legislativa: Leis n°s 4.828, de 17 de feverei
ro de J989 e Lei n°6.678, de25 de ouOJ.bro de 1994 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá~ 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

cação. 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

PARECER N° 297, DE 1994 
(Da ·comissão Diietora) 

Redação rmal do Projeto de Resolução n° 101, 
de1994. 

A Cornissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 1 O I. de 1994, que autoriza o Governo do Estado 
do Mato Grosso a emitir, através de ofertas públicas. Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso- LFIE-MT, cujos 
recursos serão destinados ao giro de sua dívida mobiliária, vencí
Vel no primeiro semestre -de J 995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente - Nabo r Júnior, Relator - Lucí
dio PorteDa - Levy Dias. 

ANEXO AO PARECER N"297,DE 1994 

Redação rmal do Projeto de Resolução n° 101, 
de 1994. 

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

RESOLUÇÃO N° , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do :Mato Gros
soa emitir, através de ofertas públicas, Letras Finan
ceiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTE-MT, cujos recursos serão destinados ao giro 
de sua dívida mobiUária, vencível no primeiro semes
tre de 1995. 
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O Senado Federal resolve: b) modaHdade: nominativa-transferível; 
Art. 1 o É Õ- Govenio do Estado do Maio Grosso, nos termoS-

da Resolução n° 11, de 1994, dÕ- Senado Federal, autoriza4o a emi
tir Letras Fihanceiras do TeSOtlro do Mato Grosso- I.FfE-MJ;'. 
cujos recursos serãO destinados ao giro de ~ã.dívida mobiliária, 

c) reiidimentos: igual ao das Letras -Financeiras do Tesooro 
Nacional - LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2:}76, de is de no
vembro de 1987; 

vencível no primeiro semestre de 199S. -
Art. 'J:l A emissão deverá ser realiz.ad.a nas seguintes condições: 
a) quantidade: a ser defmida na data de resgar.e dos tíwlos 

a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Collstitucio
nal n°3; 

- --d) prazo: até cinco anos; 
eJVaJor nominal: R$ 1,00 (um real); 
f) características dos títulos a serem substituídos: 

TÍTULO VENCIMEN'fO QUANTIDADE 

640365 01.02.95 87.394.146 

640457 01.02.95 28.363.039 

640548 01.02.95 5.545.960 

640364 15.02.95 561.075.440 

640456 15.02.95 160.020.382 

640548 15.ü2.95 47.858.816 

640639 15.02.95 20.300.537.213 

640730 15.02.95 7.192.625.330 

641645 15.02.95 125.000.000 

.640455 01.03.95 232.053.408 

640638. 01.03.95 27.709.815.764 

641673 01.03.95 115.927.564 

M0364 01.05.95 266.153.751 

640454 01.05.95 87.394.146 

... 640546 01.05.95 . 28.363.039' 

640637 01.05.95 5.545.960 

640364 15.05.95 1.917.098.095 

640453 15.05.95 561.075.440 

640545 15.05.95 160.020.382 

640637 15.05.95 36.018.877 

640728 15.05.95 20.300.537213 

é41736 15.05.95 125 .. 000.000 

640365 01.06.95 2.237.102.801 

640547 01.06.95 232.053.408 

640730 01.06.95 . 27.709.815.766 

641765 01.06.95 100.000.000 

TOTAL 110.332.395.940 
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g) previsdo de colocaçdo e vencimento dos títulos a serem 

emitidos: 

-cOLOCAÇÃO VENCIMENTO TÍTULO DATA-BASE 

OL02.9S OL02.96 640365 OL02.95 

OL02.95 01.05.96 640455 01.02.95 

01.02.95 . OL08.96 640547 01.02.95 

OL02.95 01.11.96 640639 OL02.95 

01.02.95 OL02.97 640731 01.02.95 

15.02.95 15.02.96 640365 15.02.95 

15.02.95 15.05.96 640455 15.02.95 

15.02.95 15.08.96 640547 15.02.95 

15.02.95 15.1L96 640639 - 15.02.95-

15.02.95 15.02.97 640731 15.02.95 

OL03.95 01.03.96 640366. Oi.03.95 

OL03.95 - 01.06.96 640458 01.03.95 

01.03.95 01.09.96 640550 01.03.95 

01.03.95 01.12.96 640641 01.03..95 --- --- ---- -

OL03.95 01.03.97 640731 01.03.9~ 

02.05.95 01.05.96 640365 0205.95 

02.05.95 01.08.96 640457 02.05.95 

02.05.95 01.11.96 640549 02.0~.95 

02.05.95 01.02.97 640641 02.05.95 

02.05.95 OL05.97 640730 02.05.95 

15.05.95 15.05.96 640366 15.05.95 

15.05.95 15.08.96 640458 15.05.95 

15.05.95 15.11.96 640550 15.05.95 

15.05.95 15.02.97 640642 15.05.95 

15.05.95 15.05.97 640731 15.05.95 

01.06.95 01.06.96 640366 íl!.06.95-

01.06.95 01.09.96 - 640458 01.06.95 

01.06.95 01.12.96 640549 01.06.95 

01.06.95 . -01.03.97 640639 01.06.95 

01.06.95 01.06.97 640731 Ql.06.95 
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h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n• 565, de 20 de setembro de 1979, de Banco 
Cenlrnl. 

I) amortização iegísiativ!: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro 
de 1984, e Decretos n"s 1.658, de 8 de novembro de 1985, 1.660, 
de 8 de novembro de 1985, !.605,de 19 de junho de 1989 e 5.173, 
de 17 de outubro de 1994. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzei:ltos ·e setenta dias, contados a partir 
da dala de soa publicação. , . 

. Art. 4° Esta ResOlução entra eni vigor na data de sua publi. 
cação. 

PARECERW298,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação Final do Projeto de Resolução n• 102, 
de 1!194. · ' · 

A Comissão Diretora apresenla a redação fma!·dq)'rojeto 
de Re!>Olução n° 102, de 1994, que autoriza o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul a emitir, através de ofertas públicas, Letras 
Financeiras do Tesouro do E5tado do Rio Gnmde do Sul- LFT
RS, c:ujos recursos serão destinados -à rolagem de 88,1Q%.(piienta 
e oito por cento) de sua divida mobiliária, vencível no primeiro se
mestre de 1995. 

Sala de Reoniões da Comissão, 13 de dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Lucí-
dio PorteUa- Levy Dias. . 

ANEXO AO PARECER W 298. DE 1994' 

Redação final do Projeto de Resolução n• 102, 
de 1!194. ' ' 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presidente, 
nos termos do art. 48. item 28, do Regimento Interno, prõfiítllgo a 
seguinte · · 

RESOWÇÃO N• , DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Rio Grande 
do Su I a emitir, através de ofertas públiCas; Letras 
Financeiras d~:~ Tesouro do Estado do Rio Grande do 
Sul - LFT ·RS, cujos recursos serão destinados à ro
lagem de 88,10% de sua dívida mobiliári.a, venável 
no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: _ 

Titulo 
531383 
532555 

Vendmento 
15-5-95 
15-5-95 

Quantidade 
16.857.057.782 

59J36.352 
g) previsão de colocação e vencimento dos tib.IIP's a serem 

e_mitídos: 
Titulo Vencimento Titulo Data-Base 
15-5-95 ~ 15-5-2000 531827 15-5,95 
15-5-95 15-5-2000 531827 15-5-95 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas. nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Central; 

i) autorização legislativa: Leis n° 6565, de 15 de dezem· 
bro de 1972, 8.822, de 15 de fevereiro de i 989. e Decreto n• 
35.610, de 26 deoulllbro de 1994. 

Art. 3° A autoritãção concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

. PARECERN°299,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação f'mal do Projeto de Resolução o• 103, 
.de1994. 

A ComfsSãO- Diretora apresenta _a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 103, de 1994, que autoriza a emissão de Letras Fi· 
nanceiras do Tesouro do Estado do Paraná.- LFr ·PR, destinadas à 
rolagem de 99,20% (noventa e nove -inteiros e vfute Cêntésimos 
por cento) da dívida mobiliária do Estado, vencível no primeiro 
semestre de 1995. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente.- Nabor Júnior, Relator- Lucí-
dio Portella - Levy Dias. · · 

ANEXO AO PARECER N" 299, DE 1994 

Redação rmal do Projeto de Resolução 0° 103, 
de 1994. 

- Fáço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos tetmos do art. 48, item 28, d9 Regim,ento Interno, promulgo a 
seguinte · · -

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras Financeiras do 
Tesouro do Estado do Paraná- LFf -PR, destinadas 
à rolagem de 99,20% _(noventa e nove inteiros e vinte 
centésimos por cento) da dívida mobiliária do Esta
do, vencível no primeiro semestre.de 1995. 

'Art. 1° É o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, nos 
termos da Resolução n° 11, de 1994, do Senado Federal, autoriza
do a emitir Letras Financeiras do TesoUro do Estado do Rio Gran
de do Sul - FL T-RS, destinadas à rola_gem de 88,10% (oitenta e 
oito vírgula dez por cento) de sua divida mobiliária, vencível no O Senadp Federal resolve: 
primeiro semestre de 1995. Art. 1° E o_ Estado de Paraná. nos termos da Resolução D0 

Art. 1.0 A emis~o autorizada será realizada nas seguintes : 11. de 1994, do senado Federal, autorizado a emitir Letras F:inan-
condições: - . - ceiras de Tesouro do Eslade de Paraná- LIT-PR, destinadas ã ro-

a) quantidade: a ser definida na data do resgate dos títulos !agem de 99.20% (noventa e nove inteiros e vinte centéSünos por 
a serem substituidos, atualizados nos termos dQ § 6° do art. 15 da cento) de sua dívida mobiliária, vencível nÕ'"'primeirõ-semestre de 
Resolução n• 18, de 1994, de Seoade Federal, deduzida a parcela 1995. 
de 11,9% (onze vírgula nove por cento); Art. 2° A emissão autorizada será realizada sob as seguintes 

b) modalidade: nominativa-transferivel; condições: 
c) rendimentos: i8ual ao das Letras Financeiras do Tesouro a) quantidade: a ser definida na data do resgate dos títulos 

Nacional- LFI', criadas pelo Decreto-Lei no 7 376, de 25 de- no- a serem substituídos, atualizados nos tennos do§ 6°, do art.. 15. da 
·1embro de 1987; Resolução n° 11/94, deduzida a parcela de 0,20% (vinte centési-

d) prazo: até sete anos; -- mos por cento); 
e) valor nominal: R$ 1 ~00 (um real); b) modalidade: nominativa-transferivel; 
f) característica dos títulos a serem substituídos: c) rendimentos: igual ao das Letrns Financeiras do Tesouro 
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Nacional - LFT, criadas pelo DecrelO-Lei n° 2376. de 25 de no- cedido pelo Instituto Nacional de Assistência Médica 
vembrode 1987; da Previdência Social- INAMPS, em extinção e a 

d) prazo: até um mil, oitocCritos e vinte e sele dias; empresa alemã lntermed-Export-Import. 
e) valor nominal: 
-R$ I,OO (SIJLIC): 
-R$ !.000,00 (CETIP):. 
f) éaracteristica dos títulos a serem substituídos: 

Título Vencimento Quantidade 
61I825 15-3-95 1.750.000.000 
615000* i5-5-95 -436.287.971 
Total 2.186.287.971 

(*)Encontram-se registrados :no SELIC. 
g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a se

rem emitidos: 
Colocação V.enci.mento Título Data-Base 
15-3-95 15-3-2o00 6!1827 :.15.-J-95 
I5-5-95 15-5-2000 61!827(*) 15-5-95 

(*)a serem rcgistrndos no CETIP, por se tratarem de titulas 
emitidos para pagamento de prec.atórias judiciais. 

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nQs ter
mos da Resolução D0 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 

O Senado Federal resolve: 
Art. JO É a República Fedetativa do Brasil autorizada a ceie· 

bra.r termo de sub-rogação, cessão e aditamen(() ao contmto de 
compra e venda com financiamento de equipamentos e materiais 
destinados às Unidades Hospitalares Brasileiras, fmnado em 15 de 
fevereiro de 1977, entre o enlâ.O Instituto Nacional de Previdência 
Social - INPS, sucedído pelo Instituto Nacional de Assistência 
Médic:t da Previdência Social- INAMPS, em extinção, e a empre
sa alemã lntermed-Export-lmport 

Parágrafo único. O. saldo creditício. no valor de 
US$5,631,171.34 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, 
cento e sete~ta_e um dólares e trint3. e quatro centavos) passará do 
INAMPS, em extinção, para a União, a fun de_ ser utilizado pelo 
Ministério da Educação e do Desporto. 

Art. 2o A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos c quarenta dias, contados da 
data de sua publicação. , 

Central: • caça o. 
Art. 3° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

i) autorização legislativa: Lei n° 8.212, de 30 de" dezembro 
de 1985; Decreto n° 9.125, de 22 de setembro de 1986; Lei D0 

8.914, de 13 de de~mbrode 1_988; Lein° 9.058, de 3 de agosto de 
1989 e Decreto n° 5. 700, de 13 de setembro d_e 1989. 

Art. 3° A autorização conéedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

cação. 
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data d_e sua publi-

PARECER N' 300, DE 1994 
(Da Comissão Dirctora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 104, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a rçda~o [mal do Projeto 
de Resolução n° 104, de 1994, que autoriza a celebração doTenno 
de Sub-rogação, Cessão e~ Aditamento ao Coatralo de ComPra e 
venda com Financiamento de.Equipamentos e Materiais dest_ina
dos às Unidades Hospitalares Brasileiras, fumado cm 15 de feve
reiro de 1977, entre o então Instituto Nacional de Previdência" So-
cia1- INPS. sucedido pelo Instituto Nacional de Assistência Médi
ca da .Previdência Social - INAMPS, em extinção, e a empresa 
alemã Intenned-Export-lmport. 

Sala de reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues,- Levy Dias, Presidente - Nabo r Júnior, Re
lator- Lucídio Portclla 

ANEXO AO PARECER N' 300. DE 1994. 

Redação final do Projeto de Resolução n° 104, 
de 1994. 

FaçÓ .saber que o Senado Fed~l aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do art 48, item 28. do Regimento Interno, protnulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO W DE 1994 

Autoriza ~ celebração do termo de sub-roga
ção, cessão e aditamento ao contrato de compra e 
venda com financiamento de equipamentos e mate
riais destinados às Unidades Hospitalares Brasileiras, 
firmado em IS de fevereiro de 1977, entre o então 
Instituto Nacional de Previdência SociaJ - INPS, su-

PARECERN'301,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 70, de 199-4. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n° 70, de 1994, que aprova os textos do 
Acordo de Transpor-te fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Por· 
to de Cáceres-Porto de Nova Palmira) e de seus Protocolos Adi
cionais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e Segurança, Se
guros, Condições de Igualdade _de Opo!1Unidades para Maior 
Competitividade, Solução de Controvérsias e Cessação Provisória 
de Bandeira. 

Sala das Reuniões da Comissão,l3 de dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presidente- Levy Dias- Nabor Júnior, Re
lator- Júnia Marise. 

ANEXO~AO PÀRECER N'301,DE 1994 

Redação f'mal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 70, de 1994. 

Faço saber que o Congresso Nacional_ aprovou, e eu, Presi
dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo o _seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1994 

Aprova os textos do Acordo de Transporte 
Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cá
ceres-Porto de NOva Palmeira) e de seus Protocolos 
Adicionais sobre Assuntos Aduaneiros, Navegação e 
Segurança, Seguros, Condições de Igualdade e opor
Umidades para Maior Competitividade, SoJução de 
Controvérsias e Cessação Provisória de Bandeira. 

O Congresso Nacional decreta: . 
Art. 1° São aprovados os textos do Acordo de Transporte 

Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Parallá (Porto de Cáceres-Porto de 
Nova Palmeíra) e de seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos 
Aduaneiros, Navegação e Segurança, Seguros, Condições de 
Igualdade de Oportunidades para maior Competitividade, Solução 
de Controvérsias e Cessação Provisória de Bandeira. 

_Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso 
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Nacional quaisquer atos que impliquem revisãO do referido Acor- REQUERIMENTO N° t.OlS, DE 1~ 
do ou de qualqum. de seus Protocolos Adicionais, bem como 
quaisquer a tos que, nos termOs do art. 49, inciso l da Constituição 
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos io Patii-
mônio nacional. -

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação: - · -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O Expediente 
tido vai à publicação. 

Sobre a-mesa;requeriniento que ser.nido peio Sr. lõSecre-. 
t.úio. 

É lido e aprovado _o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.013, DE 1994 

Senhor Presideiite. 
Nos tennos do art. 321, do Regúiiento-Intemo, requeiro dis

peDsa de publicação, para imediata discussiio e votação, da reda
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 70, de 1994, que 
aprova os textos do Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-PQtt,o_ de Nova Palmira) e de 
seus Protocolos Adicionais sobre Assuntos AQuaneirps, Navega
ção e Segurança, Seguros, Condições de Igualdade de Opalunida· 
des para Maior Competitividade, Solução de Controvérsias e Ces
sação Provisória de Bandeira. 

Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1994. - Nabor Jú· 
nior. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado 
o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação fi
nal. 

Em discussão. (Pausa.) 
Encenada a discussão. 
Em votação a redação fmal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiran:i permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O pro.i!'to vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrignes)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. --' --

- ______ É_UdQ_~_aprC!vado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.0i4, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação para imediata discussão e votação da redação 
final do Projeto de Resolução D0 97, de 1994, que autoriza o Esta
do do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro doEs
tado do Rio de Janeiro- LFI'RJ, cujos recursos serão destinados 
ao giro da Dívida Mobiliária do Estado, vencível Óo 1° semestre de 
1995. . . - - -

Sala das Sessões, 13 de deumbro de 1994.- Senador Nel· 
son Carneiro. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação" fmal. 

Em discussão (Pausa) 
Encenada a discussão. 
Em votação a redação ftnal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 
· É lido e aprovado o seguinte 

Senhor Presidente. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Intemo, requeiro dis: 

pensa de publicação para imediata discussão e votação da redação 
fmal do Projeto de Resolução n°98, de 1994. que autoriza o Esta
do de Pernambuco a oferecçr.contragarantia à operação de ctédito 
externo a ser contratada entre.a Companhia Energética de Pernam
buco - CELPE. e o Kred.itans.talt Für Wiederaufbau - KFW. com 
o aval_ da Ünião, no valor de R$9.3%.495,00 equivalentes a DM 
15.000.000.00. em J•-7-94. 

Sala das Sessões, 13 de deumbro de 1994.- Senador Ney 
Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redaçâo fmal. -

Em disrussão (Pausa) 
Encerrada a discussão. 
Em votação a redação fmal. 
Qs Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto ·vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a me ... 

requerimento que será lido pelo Sr. 1 o SeCretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.016, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento Intemo. requeiro dis

pensa de publicação para imediata di~ussão e votação da redação 
fmal do Projeto de Resolução n" 100; de 1994, que autoriza o Go
verno do Estado da Bahia a emitir. através de Ofertas públicas, Le
tras Financeiras do Tesouro do Estado da Bahia- LFfBA. desti~ 
nando~se os teCLlX:SOS ao giro de sua dívida,_ mobiÜária com venci~ 
mentono l 0 semestrede 1995. -- -

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. - Senador Jo
saphat Marinho. 

O. SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação fmal. 

Em discussão (Pausa) 
Encerrada a discuSsão". 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aproyada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.017, DE 1994 

Senhor Pre$idente. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dis

pensa de publicação para imediata discussão e votação da redação 
ftnal do Projeto de Resolução n° 1 O I. de 1994, que autoriza o Go
verno do Estado do Mato_Grosso a emitir, através de ofertas públi
cas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso 
(LFfE.. Mf). destinando~se os recursos ao giro de sua dívida mobi
liária, com vencimento no 1° semestre de 1995. 

Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1994. - Chagas Ro· 
drigues. - -- -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação ftnal. 
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Em ·discussão (Pausa) 
Encenada a discussão. 
Em votação a redação ftnaL 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) -

tário. 

Aprovada. 
O projeto vai ã promu1gaçio. 
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)-
Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTON°l.Ol8,DE 1994 

Senhor ~idente, 
Nos termos do art. 321 do RegimeDlo IntemÕ, requeiro dis

pensa de publicação para imediata discussão e votação da redação 
fmal do Projeto de Reso1uçio n• 102, de 1994, que autoriza a 
emissão de Letras Financeir.Ls do Tesouro do Estado do Rio Gran
de do Sul - LFfRS, destinada à rolagem de 88,10% da dívida mo
biliária do Estado, vencível no 1° semestre de 1995. 

Sala das Sessões, 13 de dezembm de 1994.:.... Senador Pe
dro Simon. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-S"e à imediata apreciação da redação fmal. 

Em discussão (Pausa) 
Discussão encerrada. 
Em votação a redação fl.na.J. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai â promulgaçio. 
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerim~l? que setá lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido·e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N•t.019, DE 1994. 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 321 do Regimento _Intemo, requeiro, 4is

pensa de publicação.para imediata discussão e votação da redação 
flnal do Projeto de Resolução n° 103, dC-1994, que Wtoriza a 
emissão de Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Paraná
LFIPR destinadas à rol agem de 99,20% da dívida mobi.liária do 
Estado, vencível no 1° semestre de 1995. 

Sala das Sessões. ·13 de dezembro de 1994. - Senador José 
Richa. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação fmal. 

Em discussão (Pausa) 
Encerrada a discussão. 
Em votação a redação fmal. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. __ _ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.020, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art . .321 do Regimento Interno, requeiro dis· 

pensa de publicação para imediata discussão e votação da redação 

(mal do Projeto de Resolução n° 104, de 1994. que autoriza a cele
bração do Termo de Sub-rogação, cessão e Aditamento ao Contra
lo de Compra e Venda, com ímanciamento de Eqüíplimentos e 
Materiais destinados às Unidades Hospitalares Brasileiras, fumado 
em 15-2-77, entre o então Instituto de Previdência SociaL INPS, 
sucedido pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previ-

-dêilcia Social - INAMPS. em extinção, e a empresa alerÕã Inter
med-Export-Import. 

Sala das Sessões. 13 de dezembro de 1994.- Senador Cha
gas Rodrigues. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 
requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final. 

Em discussão (Pausa) 
Discussão encenada. 
Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgaçio. 
O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimentOs que serão lidos pelo Sr.l0 Secretário. 

São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N•I.021, DE 1994 

Senhor-Presidente, 
Com fundamento no art. 336, b, do Regimento Interno, re

queremos urgência para o PLCn° 131, de 1994, que 'tiispõe -sobre 
a transformação de· cargos de carreira do Ministério Público Mili
tar e dá outras providência". 

SaJa das Sessêies, 13 de dezembro de 1994. - Epitácio Ca
feteira - PPR; Mauricio Corrêa - PSDB; Mauro Benevides -
PMDB; João Rocha- PFL. 

REQUERIMENTO N" 1.022, DE 1994 

Senhor Presidente, nos termos do art. 336_, alínea b, do Re
gimento Interno do Senado Federal, requeremos a V. &• urgência 
para Projeto de Lei da Câmara n• 78, de 1994, qpe regula a profis
são de motoriSta autônomo locador de táxi de empresas e da outras
providências. 

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994.- Epitácio Ca
feiteira - PPR; Eduardo Suplicy - PT; Mauro Benevides -
P.MDB; Odacir Soares- PFL; Jonas Pinheiro- PTB. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - Os requeri
mentos serão votados ap6s a Ordem do Dia, na feriDa do disPQsto 
'Ôo art 340, ll, do Regimento Interno. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N°1.023, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeremos urgênCia, nos--termos do art. 316, a; do Regi-

_mento Interno, pãra o Projeto Decreto Legislativo n° 99, de 1994 
(n° 448/94, na Câmara dos Deputados), que concede autorização 
para o envio de contingente militar paiã o processo de pacificaçãõ 
política de Angola. 

Sala das SesSões, 13 de dezembro de de 1994. - Jonas Pi· 
nheiro- Epitácio Cafeteira- Irapuan Costa Júnior- Ney Ma
ranhão -· PCdro Simon - Mauro Benevides - Odacir Soares. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
requerimento de urgência, nos termos do art. 336, a, do Regimento 
Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo n° 99, de 1994. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
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·tados. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 
O SR. PRESIDENTE (Qlagas Rodrigues)-

Discussão, em turno único. do Projeto de De~to 
Legislativo n° 99, de 1994 que concede autorização para 
o envio de contingente militar, para o processo de pacífi
cação política de Angola. dependendo de parecer da eo. 
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Se_nad_o_r Jarbas Passarinho parn- prOferir parecer sobre a ma
téria, em-SUbstituição à Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional. " · · --

0 SR. JARBAS PASSARINHO (PPR·PA. Para proferir 
parecer. Sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Sena· 
dores, em novembro deste ano, õ Exceléh1íSSiino Senhor Presiden
te da República enviou uma mensagem para o Congresso em que 
salientava a necessidade de urgentíssima consideração por parte do 
Congresso em relação a essa decisão, que é atender a uma solicita
ção- da ONU para submeter à disposição da UNA VEM-lll pelo 
prazo. de um ano, um batalhão de infantaria e elementos de apoio 
para fazer um efetivo totaL que não ultrapassará- 1.200 homens, 
com fms de cooperar com as Nações Unidas na restauração da paz, 
na consolidação da segurança da população e respeito aos direitos 
humanos na distribuição de ajuda humanitária. Em suma, no resta
belecimento de um clima de paz e conciliação que permita· àquele 
país irmão recuperar-se política e ecoilom:ícJ.mente da devastação 
da guerra. 

Esse efetivo, Sr. Prcs.idente, não tem nada de exagera
do;- a-o contrãrio. é uma so!icitaÇio específica da ONU. Eco
loca o Brasil numa posição trailqüila, porque relativamente 
ao que hoje o Brasil tem cm cooperação c-om a ONU em ca
sos semelhantes, corresponde apenas a 158 militares, inclu
sive policiais, que já foram colocados à disposição das Na
ções Unidas para fins semelhantes. Is~o _coloca o Brasil em 
46° lugar no mundo. Para V. Ex•s terem uma idéia, enquarifo 
o Paquistão, por exemplo, jã está c·om 9.147 militaTCs fazen
do isso. Ci Brasil apresenta-.. 156~ a ~rgentina, 1.399; Bangla
desh. 4.273. E a solicitação é para, acima de_ tudo, fazer res
peitar o cessar-fogo em Angola. 

Como V. Ex• sabe e os ilustres _Senadores- aqui presente o 
ilustre Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nru;;;ional -, essa luta fratricida em Angola dura cerca de 20 anos. 
E o Brasil foi muito audacioso, no momento em que o Presidente 
Ge:isel - monarca pelo qual rezo todos os çiias - fez com que o 
Brasil fosse o primeiro país não-comunista a reconhecer a Repú
blica de Angola, domínada pelas forças que então eram apoiadas 
pclã antiga União Soviética. - -

Sr. Presideme, o Brasil tem rido relaçõeS COmerciais com 
Angola e. quando eu ainda fazia parte do Governo do Presidente 
Collor, sabia~se qUe Angola devia ao Brasil <?00 milhOOs de dóla
res. mas há uma possibilidade de discutir 3_ bilhões de dólares no 
intercâmbio. 

Essa medida é urgente. realinentC urgentíssima, ou perdere--· 
mos a oportunidade de atender à solicitação da ONU, Sr. Presiden
te. É apenas para dois postos avançados de saúde. uma companhia 
de engenharia, específica para questões logísticas, e um batallião 
de infantaria, que deve seguir a recomendação da ONU de não ul
trapassar 800 pessoas. 

Essa contribuição é estimada como extremamente impor· 
tante na ExJX>Sição de Motivos, que é assinada conjuntamente pelo 
Ministro das Relações Exteriores e pelo Ministro-Olefe--do Esta-

do-Maior das Forças Annada~ 
Do ponto de vista da Comissão de Relações Exteriores, re

coinenda-se a aprovação. porque é uma participação do Brasil 
numa atividade humanitária. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer é 
favorável. 

Completada a instroção da matéria, passa-se à apreciação da 
matéria. 

Em discussão o projeto, em rumo único. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavrn., encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovado. 
O proje10 vai ~à Comissão Diretora para a redação fmal. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

- parecer da Comissão Oiretora. oferecendo a reda.ção fmal, que será 
lido pelo Sr. I' Secretário. 

É lido o seguínte 

PARECERN'302,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

. Redação fmal do Projeto de Dec:reto Legislati-
vo n° 99, de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo D0 99, de 1994 (n° 448/94, na Câmara dos 
Deputados), que concede autorização para o envio ru; contiiJgente 
militar para o processo de pacificação politica de Angola. 

Sala de Reuniões da Comissão. 13 de dezembro de 1994. -
C bagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias, Relator- Nabo r Jú
nior, JuDia Marise. 

ANEXO AO PARECER N"' 302, DE 1994 

~ RedaçãO fmal do Projeto de De<:relo Legislai~ 
va rf' 99, de 1994 (n° 448, de 1994, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu. Presi
dente do Senado Federal. nos termos do arL 48. item 28, do Regi
mento Interno, promuldo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' .J)E 1994 

J.utoriza o envio de contingente miHtar para o 
• processo de pacificação politica de Angola. 

O Con~sso NaciOnal decreta: 
Art. 1° É concedida autorização para o envio de con

tingente militar para o processo de pacificação política de 
_h.___ngola. 

_ Art. zo Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmal. (Pausa) 

Não havendo quem peça: a palavrn., encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram penn.a.necer sen-

tados. (Pausa) -
Aprovada. 
O proje10 vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

parecer oferecendo a TÇdação fmal que será lida pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lido o segUinte 
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PARECERN° 303DE 1994 trata-se do Projeto de Lei no 112, sobre o processo de demarcação 
(Da Comissão Diretom) das tenas indígenas? 

Redação iioal, do Projeto de Lei do Senado o• 
112, de 1993 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do. Projeto 
de Lie do Senado n• 112, de 1993, que aliem o art. 19 da Lei n• 
6.00!, de 1973, dispondo sobre o processo para a demarcação das 
tenas indígenas e dá outras providências. 

Sala de Reuniões da Comissíio, 8 de dezembro de 1994. -
Humberto Lucena Presidente.- Levy Dias - Carlos Patrocioio 
Relator- Laivooer Maia. 

ANEXO AO PARECER N°303, DE iÍl94 

Redação fiDal do Projeto de Lei do Senado o• 
112, de 1993, que altera o art. 19 da Lei o• 6.001, de 
19'73, dispoudo sobre ao processo para a demarcação 
das terras indígenas e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. J• O art. !9 da Lei n• 6.001, de 1973,- Estatuto do Ín

dio- passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 19. As terras i.ndigenas serão demarcadas 
através de lei. 

§ I o As terias indígenas, por iniciativa e sob orientação do . 
órgão federal de assistência ao índio, serão adm,inistrativamente 
identificadas e delimitadas de acordo com o processo estabelecido 
em decreto do Poder Executivo. 

§ 2• ldentiflcadas e delimitadas as terras indígenas, o Presi
dente da R"!>>blica, após consultar os Governos dos Estados em 
que tais áreas estejã:in·contidas, remeterá projeto de lei correspon
dente ao Congresso Nacional. 

§ 3° Quando o projeto de lei de autoria do Presidente da Re
pública proJX!ser a demarcação em áreas na faixa de fronteira o as

- SUD.to, antes de encaminhado ao Congresso Nacional, deverá ser 
examinado pelo Conselho de Defesa, ouvidos~ seguintes órgãos. 

I- Ministério de Minas e Energii;-
n- Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; 
lli- Qrgão Federal de Assistência ao Índio; 
N- Ótgíio fundiãrio federal; e 
V- Secretaria de Assuntos Es!Iangeiros- SAE, 
§ 4° Publicada a lei, a demarcação seri registrada em livro 

ptóprio do Serviço do Patrimôirio da União (SPU) e do Registro 
imobiJ.iário da comarca da sib.Iação das terras. . 

Art. zo Ficam ratificadas, em caráter provisório e pelo prazo 
máximo de duzentos e quarenta dias, as demarcações das tenas in-:. 
dígenas localizadas em faixa de fronteira homologadas por decreto 
do Presidente da República até a data da publicação desta lei. 

§ I o O Poder Executivo remelará ao Congresso Nacional, 
no pra:zo de cento e oitenta dias, projeto de lei destinado à revisão 
das demarca~ das terras indígenas localizadas ~em faixa de fron
teira. 

Art. 3o Esta lei entrn em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em cotitrário. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Em discus-

são. (Pausa) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam quei.J:am. perilianecer sen· 

tados. (Pausa) 
Aprovada a redação fmal. 
O projeto vai ã Câmara dos Deputados. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT .SP) - Sr. Presidente, 

O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Informo a V. 
Ex• que essa matéria foi objeto de voto do nobre Senador Jarbas 
Passarinho e que o Plenário já a aprovou. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - O meu voto foi com 
restrição, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Perfeito. Foi 
objeto do voto de V. Ex•, com restrição. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente. também 
quero manifestar restrição no sentido semelhante ao exposto pelo 
Senador Jarbas Passarinho, na medida_em que este projeto vem co
lidir com a norma constitucional relativa ao processo de demarca
ção das terras indígenas. 

Solicito a verificação nominal de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A matéria jã 

foi votada. Fica registrada.. entretanto, a declaraçãO de V. &.•. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Então. requeiro verifica-

ção de votação. ··· 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A matéria jã 

foi votada, no~re Senador, __ ejá passamos a outros projetos. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Mas, Sr. Presidente, na 

votação daredação fmal que V. Ex• anuilciou, pedi a palavra antes 
de V. &• ter dito que bouvC: aprovação. Pergunto se não~ lícito, 
Côfiforme o Regimento, solicitar a verificação nominal de votação. 
Sei que para isso" prOOisO ter o ap:>ia.mento de outros t:res Senadores, 
mas me parece que é direito Solicitar, caSO tCDba 9 ap::riamento. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) ~ Comunico 
que, nesta altura, a matéria já está devidamente votada, mas ficará 
a declaração de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Esgotado o 
tempo destinado ao E_xpediente. 

tário. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Requerimento n• 996, de 1994, do Senador Ira
puan COSta Júnior, solicitando que sobre o Projeto de 
Lei da Câmara n• 10!, de 1993 (n• 1.258/88, 11a Casa de 
origE::m), que fiXa diretrizes e bases da educação nacio
nal, além da Comissão constante do despacho inicial 

-=-- seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cida
dania. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Ser;re.. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.024, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos tremos do art 315, combinado com a alinea c; do art. 

·219 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Re
·quedmento 0°996/94, a run·de ser feita na se"ssão de I5-I2-94. 

Sala das Sessões, 13 dezembro de 1994.- Josaphat Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Aprovado o 

requerimento, a matéria voltará à Ordem do Dia na data fiXada. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 92, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art.172,I,doRegimentolnterno) 

De inic.ültiva da Comissão Diretora, que altera 
a denominação de órgãos da estrUtura admioistrati· 
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va do Senado Federal e dá outras providências. e Cidadania para emitir parecer quanto à sua constit'l.icionalidr _, 
. _ (Del"'ndendo de ~?"'"""' da Comissão de Consti- juridicidade e técnica legislativa. 

tlllçao, Jusllça e C1dadania) No que diz respeito à constitucionalidade, a mâ.téria se inse-
Nos termos do art. I40,_''b", do Regimento Interno, designo re no âmbito da com.petincia privativa do Senado federal de <lis

o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir parecer sobre a por sobre sua organização e funcionamento, bem como sobre a 
matéria. em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Ci- criação, transformação ou extinção dos cargos de seus serviços 
daclania. (art. 52, XIII, da Lei Maior). 

O SR.. JUTAHY M.4.GALHÃES (PSDB-BA. Para proferir Cabe, porém, examinar mais detalbadamente a simação da 
parecer. Sem revisão do <U'ador.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena- Advocacia do Senado FederaJ no Ordenamento Juridico pertinente 
dores, todo final de Legislatura somos chamados a votar projetos à área de Advoca-cia da União. 
de resolução a respeito de reestruturações no Senado. Todavia, A Constituição Federal. no art. 131, dispõe que a Advoca
quero mostrar aos Srs. Senadores que esta matéria está em esmdo cia-Geral da União é o órgão que representa a União, }ldicial e ex
e discussão no Senado há dezoito meses. trajudicialmente, e que exerce as atividades de consultaria e asses~ 

Não é necessário, neste momento, fazermos uma disrussão soramento jurldico, frise-se, do Poder Executivo. Preceitua o dis
a respeito de um periodo em éple o Legislativo preocupa.vaMse mui- -positivo que a representação judicial e extrajudicial da União farM 
to com a ampliação dç:~ seu espaço fisico e que, em decorrência sc:-á cliretame?te por esse órgão ou através de órgão vinculado e, 
dessa ampliação, foi determinando contratações e concursos para amda, que le1 complementar viria dispor sobre a organiiação e 
provimento de cargos que não eram propriamente relativos à ativiM funcionamento da Advoca.ciaMGeral da União. 
dade fu:n, e sim à atividadc meio. A~ndendo ao comando constirucional foi baixada a Lei 

De qualquer sorte, aqui estamos com um projeto de resolu- Complementar no 73, de lb-de feVereiro de 1993, nomeada Lei OrM 
ção que atende exatamente àquela faixa do funcionalismo do Se- gânica da Advocacia-Geral da União. 
nado que-está envolvido diretamente com o trabalho dos Srs. Se- A Lei Orgânica ateve-se, obviameD!e, às determinações 
nadares, ou seja, a atividade fim. constitucionais, definindo a Advocacia-Gei3.1 da União como ''a 

Com relação a essa reesb'Ubltação, tive a oportunidade de instituição que representa a União jldicial e extrajudicialmente", e 
receber não propriamente emendas de parte do Senador Eduardo reafnmando que a ele 'babem as atiVídades de consultaria e asses~ 
Suplicy, mas sugestões feitas p:rr S. Ex_•, sugestões essas que, em- soramento j.nídicos ao Poder Executivo'

1 (art I 0 ). 

hora as tenha recebido ontem. já me antecipara, conVersando com - Lista, adiante, os órgãos de direção superior e de• execução . 
a sua assessoria. Em razão dessas sugestões, flz uma aitexação na que estão compreendidos na Advocacia-Geral da União, todos eles 
redação do art. 10 para evitar qualquer dúvida de que, no Senado, do âmbito e estrub.lra do Poder Executivo. 
estariamos criando uma estrutura que enlnria nos direitos _e deve- Mais à frente, no capítulo denominado "Dos Órgãos Vincu-
res da Advocacia-Geral da União. - lados", limita-se a !raiar dos "órgãos jlr!dicos das autaitjllias e fim-

Passo a ler o parecer. dações públicas", estabelecendo que suas competências são as de 
Trata-se de PrOjeto de Resolução, de iniCiativa da douta Co- ''representação jldicial e extrajudicial, comultoria e assessommen-

missão Diretora, que promove alterações na estrutura administrati~ to jurldicos" e "apuração da liquidez e certeza dos créditos-. ins-
va de três órgãos da Casa. crevendo-os em dívida ativa" (art. 17). 

Primeiro, transforma a atual Consultaria-Geral em Advoca- Ocorre. portanto, que nem a Lei Complementar nem a 
cia do Senado Federal, adaptamio sua competência ao art. 131 da Constib.lição trataram especificii:õ.CD.te das atiVidades de consulto
Carta Magoa e à Lei Complementar n° 73, de 1993. Dota esse ór- ria e assessoramento jurídicos no âmbito do Poder Legislativo. De
gão de um quadro pt6prio·de 10 advogados conCUTSados, mediante duz-se, daí, inequivocamente, que essa matéria ficou compreendiM 
transformação de cargos vagos-existentes na Casa. da na co.mpelência privativa de cada~ das Casas, de dispor so-

Em segundo lugar, altera a denominação da Assessoria para bre sua organização e funcionamento intemõs. 
Consultaria Legislativa, e dos Assessor:es_LegiSlativos para Coo- Ademais, é certo que ao órgão jurídico intemo do Senado 
sultores Legislativos, sem alteração material das respectivas com- Federal não cabe, na ordem atual, a representação judicial desta 
petências e atnbuições, nem dos níveis retnDutivos. Modifica a es- Casa, que integra a União. . 
trutura desse órgão prevendo a coordenaçãO--formal dos trabalhos Atendendo a essa limitaçã.o imposta pela lei, o Projeto apre-
de consuhoria e assessoramento por área ou núcleo de especializa- sentado pela Comissão Diretora ressalva expressamente a compe-
ção, mediante a figura de Consultores Adjuntos. Reduz 0 quantita~ tência da Advocacia~Geral da União, de representação judicial e 
tivo global de unidades e de funções cOmissiOnadas da atual As- extrajudicial. reservando à Advocacia interna o ônus de oferecer 
sessoria. colaboração plena àquele órgão nos assuntos que tocim esta Casa, 

Em terceiro lugar, transfofma a attJal Subsecretaria de consistindo especialmente na prestação de 
1
1nfotmações e respaldo 

Apoio Técruoo a ~eDIOS Públicos em Consultaria de Orça- técnioo para a defesa dos iDteresses do Senado Federal". Portanto, 
mentos, reestrUbJra suas unidades operacionai$ e ó quadro de car- não há, a rigor, qualquer iib.propriedade na redação original do tex
gos e funções. Cria 15 cargos de Consultor de Orçamentos, me- to apresentado pela Comissão Diretora. o qual se harmoniza com 
diante transformação de cargos: vagos existentes na Casa, a serem as normas hierarquicamente superiores, pertinentes à Advocacia-
preenchidos por concurso JR.iblico. Geral da União. 

Chamo a atenção dos Sts. Senadores que têm conhecimento No entanto, tendo em vista as dúvidas ou criticas suscitadas 
dos trabalhos da Comissão ~ Orçamento e que sabem da necessi- por um de nossos ilustres: Pares, o Senador Eduardo Suplicy, quan
dade que o Senado tetn de criar um quadro es_l~:~:iaiizado de asses- to a um possível conflito de competência do órgão julidico da 
soramento na Comissão de Orçamento como _eiiste M CiJDara. o Casa com. a Advocacia-Gemi da União, houvemos por bem pro
Senado tem sempre que solicitar aoS assessores da Câmara que por, ao fmã.I deste Parecer, uma Emenda de Redação, assumida 
dêem assessoramento necessário aos trabalhos da Comissão de Or- pelo Relator, que elimina, em defmitivo, qualquer dúvida que uma 
çamento. análise perfunct6ria da matéria p:>deria suscitar, deixando claro o 
· O Projeto em tela vem à Comissão de Constituição, Justiça papel auxiliar da Advocacia do Senado Federal, de mero fornece-
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dor de infOIIDaÇÕeS e respaldo técnico à Advocacia-Geral da EMENDA No 1- CCJ = no que tange à defesajudicilil dos mteresses do Senado Fe- AO PROJErO DE RESOLUÇÃO N" 92, bE 1994 (De redação) 

No tocante às dúvidas acerca de uma evenblal aplicação aos _ 
Advogados do Senact, Fedem!, do horário de trabalho e honorá
rios de sucumbência previstoS ria Lei n° 8.906,· de 1994 {Estatuto 
dos Advogados e da OAB), convém esclarecer em definitivo a 
questão, citando a conclusão de recenf.c parecer da Advocacia-Ge
ral da União (de lO de agosto de 1994), que consagra o seguinte 
entendimento: 

Dê-se ao art. 10 do Projeto em apreço a seguinte 
redação: - -

Art. 10. À Advocacia do Senado Federal compete 
-prestar COJ;lsultoria e assessora mente jurídicos à M~sa. à 
ComissãáDiretora_-e aos demais órgãos da esrrunuã_ ad
ministrativa da Casa, e fornecei--à AdvOCacia-Geral da 
União as infOI1lliações e o resr}aldO_técniCO-neceSsáiiOs à 

A discipliDa de horários de lrabalho e da ri.muue
mçio insita à Lei D0 8.906, de 4 de julho de 1994, é es· 
pecifica do advogado, na coodição de p<oflssional libe
ral e empregado, sem incidência na situação funcional 
dos servidores p.íblicos federais, exercentes de cargos a 
que sejam pertinentes atnõuições jurídicas. 

Além de a~tarmos iD totum essa posição cristalina, 
cabe salientar que o art. 25 da proposta em exame ratifica o ho
rário de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais para os Ad- · 
vogados. E, quanto aos honorários de sucum~ncia, não ocor
rendo qualquer previsão legai desse mecanismo retributivo no 
Senado Federal, Dio haveria comO aplicá-lo aos Advogados da 
Casa, j! que a Administração Pública está sujeita àó princípio 
da legalidade. 

Quanto A regimentalida.de, cabe ressaltar que o poder de ini
_ciativa da Comissão Diretora em projetos de resolução gue tratem 
dessa matma está previsto no arl. 98; m, do Regimento Interno do 
Senado FederaL 

A repercussão fmanceira do Projeto original é de 
0,41622062% sobre a folha de pagamento do Senado Federal, 
conforme atesta a Comissão Ditetora, com base em estudo da Se
cretaria de Adminislração da Casa. e está COberta palas do!Jlções 
orçamentárias previstas na Lei de Meios. 

A proposta está redigida segundo a correta técnjca_legis]ati
va, mas, conforme já coosignado, pareCe-nos conveniezite efetuar 
uma aheração redacional na competência da Advocacia do Senado 
Fedaral, mediante Emenda de Redação assumida por esta Relato
ria. 

Ademais, entendemos oportuno oferecer uma Emenda Adi~ 
tiva para corrigir 6 j>os1Cionaiil.ê:ntõ das funções comissionadas de 
Oaefe de Gabinete e de Secretário-Geral da Mesa Adjunto, passan
do-as de FC,IY7 pam FC-08. 

Com efeito, chuante a tramitação dÕ -Plano de Carreira dos 
Servidores do Senado Federal, ficou acordado com todas as Lide
xançaS que o posicionamento dos Glefes de Gabinete seria corrigi
do por ocasião da revisão do Plano, o que se daria no prazo de 120 
dias após a aprovação do mesmo, oconida em abril de 1993. No 
entanto, até o presente momento nenhum movimento nesse sentido 
foi ainda encetado. 

Com a medida aqui proposta, por via de Emenda Aditiva, as 
funções de OJ.efm de Gabinete de Parlamentar ficam igualadas às 
funções de Cllefe de Gabinete de Membro da Mesa e de Uder da 
Câmam dos DeJ>I!Jldos. Portanto, o FC-8 é igualado ao que jã 
existe na Câmam dos Depu!Jldos. E as de Secretário-Geral da 
Mesa Adjunto merecem, a nosso ver, tralamento idêntico ao dis
pensado aos Chefes de Gabinete. 

Em face do exposto, manifestalllO--nos pela constitriCionali~ 
dade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Resolu
ção n° 92, de 1994, que ora está sendo submetido ao exame desta 
Comissão de Constiruiçio, Justiça e Cidadania, ressalvadas a 
Emenda de Redação e a Emenda Aditiva a seguir enunciadas, cuja 
aprovação propomos aos nossos ilustres Pares. 

__ _d_efesa judicial e extrajudicial doS interesseS do Senado 
Federal. 

EMENDA N' 2- CCJ 
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 92. DE1994 (Aditiva) 

Inclua-se no Projeto, após o art. 34, o seguinte 
dispositivo, renumera.ndo-se os demais: 

Art: 35 - As funções comissionadas de Chefe de 
Gabinete de Senador, de Membro da Mesa, de Lideran
ças Partidárias e a de Secretário-Gerai da Mesa Adjunto 
passam a ser classificadas como FC-08. 

--·-sr. Presidente, este é o parecer sobre a proposta da Mesa 
Diretora que altera a denOiij.inação de órgãos da_estruOJra adminis
tnrtiva do Senado Federal e dá outras providências. 

Aceitei ser Relator por conhecer o trabalho que é executado 
nessa "área e por-saber da .riecessidade que tínhamos de fazer essa 
reestruWração. Na condição de 1° Secretário, tive a oportunidade 
de verificar como a ConsultoriaMGeral desta Casa estâ -Sem condiM 
ções de exen:er um trabalho mais efetivo. Com essa estruturação, 
em conjunto com a Assessoria de Orçamento, penso que poderão 
exercê-lo de forma mais eficíente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria, com uma emenda de redação e 
uma emenda aditiva que apresenta. 

Nos termos do _m;t. 140, b, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Nabor Junior para proferir parecer sobre as emen
das oferecidas, em substituição à COmissãO Diretora. 

O SR. NABOR JUNIOR (PMDB- AC. Para proferir pa
recer.)- Sr. Presidente, sr-se Srs. Senadores. 

Passa-se a ex~.a.s duas e_wendas apresentadas pela Co
missão de Constituição, Justiça e Cíchdania ao Projeto ~-e Resolu
ção n° 92, de 1994. 

EMENDA N'l- CCJC (DE REDAÇÃO) 

_ _ Altera a redação da competência da Advocacia do Senado 
Fedem! (art. 10) 

Conforme explicitado no Parecer da ínclita Comissão de 
Constiruição. Justiça e Cidadania, essa Comissão Técnica não faz 
r..enhum reparo "de conteúdo", aos termos da proposta de iniciativa 
da Comissão Diretora, no artigo referente à competência aa Advo
cacia do Senado Federal. Sua intenção é apenas propor uma reda
ção "que elimina, em defmitivo; qualquer dúvida que uma análise 
perfunc~ da matéria poderia suscitar". 

Na9a temos a opor. Somos pefa aprovação da emenda. 

EMENDA N° 2- CCJC (ADITIVA) 

EJeva as funções comissionadas de Chefe de Gabinete de 
Senador, de Membro da Mesa e de Lideranças Partidárias, e de Se
cretário-Geral da Mesa Adjunto, deFC-7 para FC-8. 

Jusli.flca a douta Comissão de Constituição. Justiça e Cida~ 
dania que, durante a tramitação do Planao de Carreira dos Servido
res do Senado Federal, ficou acordado com as lideranças partidá
rias~ a elevação -do nível da FC dos Chefes de Gabinete de Senador 
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por ocasião da revisão do Plano. 120 dias após a sua-aprovação, e Nacional. na preparação, por solicitação "dos Senadores, de miou
lembra que esse prazo já se esgotou. Argumenta que as funções de tas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios, bem ainda 
Secretário-Geral da Mesa Adjunto merecem tratamento idêntico ao na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercicio das 
dispensado aos CJefes de Gabinete de Senador. · _ funções coristituciónais do Senado Federal. 

A Comissão Diretora nadã tem a opor. Manifesta-se pela Parágrafo único. São órgãos da Consultaria Legislativa: 
aprovação da Emenda. _ _ I- Gabinete; 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - O parecer ll- Serviço de Apoio 'Técnico; 
conclui favoravelmente àS-emendas apresentadas. lli- Serviço de Apoio Administrativo. 

Completada a fase de instrução, passa-se à apreci~o da Art. "3° Ao Gabinete da Consultoria Legislativa compete 
matéria. - · -- --·providenciar sobre o expediente, as audiências e a~sentação 

Em discussãO o projeto e as emen~. em tnmo único. (Pau- do titular, executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas 
sa) 

Não havendo quem peça .a palavra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto. sem prejuizCi das emendas. 
Os Srs. Senadofes que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa) 
· Aprovado. 

Em votação as emendas de parecer favoráveL 
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovadas-
A matéria vai à Comissão DiretOra pariúi-redação fmal. 
O.SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Direlora oferecendo a redação fmal da maté
ria, que será lido pelo Sr. I 0 Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECERN"304,DE 1994-
(Da Comi~ão Diretora) 

Redação final do Projeto de Resolução n° 92, 
de 1994. 

A Comissão Diietora apresenta a" redação final do Projeto 
de Resolução n° 92, de 1994, cjue "ã.ltera a denominação de órgãos 
da es m!b.Jra administrativa do Senado Federal, e dá OU Iras provi
dências. - -

Sala de-Reuniões da Comissão, 13 de dezembio de 1994. -
Levy Dias, Presidente- Nabor Júnior, Relator--Júnia Matize. 

ANEXO AO PARECER N'304,DE 1994 

às atribuições do titular e auxiliá-lo no desempenho de suas ativi
dades. 

Art. 4° Ao Serviço de Apoio Técnico compete orientàr, 
coordenar e controlar as atividades de provimento de dados, análi
-ses e inf0Im8.ções básicas, necessárias à execução dos trabalhos de 
consultoria e asse_sstxamento. 

§ 1° São órgãos do Serviço de Apoio Técnico; 
I - Seção de Pesquisas Juridicas; 
ll- Seç.ão de Pesquisas Econôm.icas; 
III- Seção de Pesquisas Sociais; 
IV- Seção de Documen_taçiio, AnJuivo_e Divulgação; 
§ 2° À Seção de Pesquisas Jurídicas compete coletar, orga

nizar e prepru;:ar dados e informações de ordem jurídica necessários 
ã elaboraçãç de trabalhos pelos Consultores Legislativos. 

§ 3° À Seçãó de Pesquisas Econômicas cOmpete coletar, or
ganizar e preparar dados e informações de natureza econômica ne
cessárioS à elabOração de traballios pelos Consultores Legislativos. 

§ 4° À Seção de Pesquisas Sociais conipete coletai, Cxgani
zar e preparar dados e informações da área social necessárioS à 
elaboração de trabalhos pelos Consuhores Legislativos. 

§ 5' À Seção de DocumentaçãO, Aiquivo e Divulgação 
compete planejar, coordenar e executar as atividades relativas à 
guarda e conservação dos documentos de interesse da Consultaria 
Legislativa; e promover ·a divulgação de trabalhos real.iz.ados pelo 
órgão. 

Art. S0 Ao Senriço de Apoio AchniniStrativO-OOmpcfte orien
tar, coordenar e controlar as atividades de provimento de seiViços 
e materiais necessários à execução dos trabalhos de consultaria e 

- aSSessoramento, e ao funcio~nto dos _demais 6rgãos da Con-
Redação finai·do Projeto de Resolução no 92, sultoria Legislativa. -

de 1994. § 1° São órgãos do Serviço de Apoio Administrativo: 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu. Presidente, 

nos termos do art. 48. item 28, do Regii:i:J.entO Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N' DE 1994 

Altera a denominação de órgãos da estrutura 
administrativa do Senado Federal e dá outras provi~ 
dências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° A Assessdria.. a Consultoria-Ge:raJ e a Sub~a 

de Apoio TécnicO a Orçamentos PúblicoS passam a denominar-se, 
respectivamente, Consultaria Legislativa, Advocacia do Senado 
Federal e Consultaria-de Orçamentos, classificadas como órgãos 
de assessoramento superior do Senado Federal, com as alterações 
de estrub.II"a estabelecida nesta resolução. 

Art. 7: -_À Consultaria Legislativa compett: a prestação de 
consultaria e assessoramento ã Mesa, às Comissões e aos Senado
res no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas 
funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na ela. 
boração e divulgação de estudos técnico~ opinativos sobre maté
riás de interesse institucional do Senado Federal e do Congresso_ 

I- Seção de Administração; 
ll - Seção de Mecanografia e Reprografia; 
ID- Seção de Registro e Acompanhamento de Proposições; 
-IV- Seção de Recursos Humanos. 
§ 2° À Seção de Administração compete receber, controlar e 

distribuir o expediente e o material da Consultaria Legislativa, 
proceder ao controle interno de seu pessoal; e execular outras tare-
fas correlatas. · 

§ 3° À Seção de Mecanografia e Reprografta compete exe
cutar os trabalhos de composição e reprodução de textos; e execu
tar outras tarefas correlatas. 

§ 4° À Seção.de Registro e Acompanhamento de Proposiçõ
es compete receber e reptrar as derila.ndas de trabalhos de consul
taria e asseSsoi-amento, informar sobre sua distribuição e devolu
ção; e sobre a tramitação de proposições no Senado Federal. 

§ 5° À Seção de Recursos Humanos compete providenciar a 
execução de progrnmas de treinamento e aperfeiçoamento dos ser
vidores do Órgão. dar apoio -a seminários, simpósios e ·eventoS se
melhantes; e_ executar outras tarefas- coi-relatas., em consonância 
com o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Se
nado Federnl- CEDFSEN. 
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Art. 6° À Consultaria de Orçamentos compete a prestação 
de consultaria e assesSOiamento em planos e OIÇamentos públicos, 
à Comissão Mista Permanente de que trata o§ 1° do art 166 da 
Constituição Federal. à Mesa, às demais ComiSsões e aos Senado
res no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas 
funções legislativas, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na 
elabornção e divulgação de estudos técnicos opinativos sobre ela
OOração, execução, acompanhamento e fiscalização de planos e or
çamentos públicos, -quando de interesse institucional do Senado 
Federal e do Congresso Nacional, na preparação, por solicitação 
dos Congressistas, de minutas de proposições e de relatórios sobre 
planos e orçamentos píblicos.. bem ainda na prestação de esclare
cimentos técnicos atinentes ão exercício das funções constituciO
nais do Senado Federal e do Congresso Nacional, em matéria de 
planos e orçamentos públicos. _ _ 

§ 1° $ão 6rgãos da Consultoria de Orçamentos: 
I- Gabinete; 
TI- Senriço de Apoio 'técnico;-
lll- Sexviço de Apoio Administrn.tivo. 
Art. '? Ao Gabinete compete providenciar sobre o expe~ 

diente, as audiências e a repreSentação do titular, executar as tare
fas de suporte administrativo vinculadas às atribuições do titular e 
auxiliá~ lo no desempenho de suas larefas. 

Art. 8° Ao Serviço de Apoio Técnico compete orientar, 
coordellar, con!rolar e promover o levantamento e organização de 
dados e infotmações sobre planos e orçamentos públicos, necessá~ 
rios a prestação de suporte téCnico e sístêmico aos lrabalhos de 
consultaria e assessoramento desenvolvidos pelo Órgão.-

§ J• São órgãos do Serviço de Apoio Técnico: 
I - Seção de Normas e Legislação; 
ll- Seção de Acompanhamento Orçamentário; 
lll- ~eção de Apoio a Auditoria e Fiscalização. 
§ 2° A Seção de Normas e Legislação compete coletar e or

gaoi.zar lei~ ·atos normativos e_ outras informações específicas da 
área, necessárias à prestação da consultoria e assessoramento de 
competência do Órgão; e articular o processamento de dados, a 
impressão dos documentos e os contatos com os __ 6rgãos do Poder 
Executivo ntferentes a planos e O_I-çãmen_tos públicos. 

§ 3° A Seção de Acompanhamento ÜI'Ç8.!Jl~_J1.táriO compete 
coletar, organizar e-preparar elementos informativos de acompa~ 
nhamento dos re~os públicos e dos dispêndios públicos, neces
sários à execução dos trabalhos de consultoria e assessoramento. 

§ 4° À Seção de Apoio à Auditoria e Fiscalização compete 
executar as tarefas de suporte de dados e informações necessárias 
à realização das atividades de_ consultaria e asscssora.r:Õ.ento, rela
cionadas com a função fisca1.izad6ra do Poder Legislativo. 

Art. 9° Ao Serviço de Apoio Administrativo compete exe
cutar as atividades de provimento de serviços e materiais necessá~ 
rios à implementação dos trabalhos de consultaria e assessoramen
to em orçamentos públicos e ao funcionamento dos demais órgãos 
da Consultaria de Orçamentos. 

Art. 10. À Advocaci~ do Senado Federal compete prestar 
consultoria e ãssessoramento juridicos à Mesa, à Comissão Direto
ra. e aõs demais órg3:õs da estrutura administrativa da Casa; e for
necer à Advocacia~Geral da_ UniãO as- informaÇões e o"- reSpaldo 
técnico necessários à ·defesa-judiCial e extrajudicial dos interesses 
do Senado Federal. 

Parágrafo único. É órgão da Advocacia do Senado Federal 
o seu Gabinete. 

Art. 11. Ao Gabinete da AdvocOCia do Senado Federal 
compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a repre
sentação do titular, executar as tarefas de suporte administrativo 
vinculadas à competência do órgão e auxiliar o seu titular no de-

sempenho de suas atividades. 
Art. 12. Ao Consultor-Geral Legislativo e ao Consultor-Ge· 

ral de Orçamentos incumbe planejar, supexvisionar, coon:ienar e 
controlar a execução das atividaQes de _competência do órgão ·e de 
suas unidades administrativas; encaminbar à Comissão Diretora o 
Programa Anual de Trabalho e o Relatório Anual de AtividadeS da 
respectiva Consultoria; designar servidor para participar de ativi~ 
d.ades de treinamento ou aperfeiçoamento: submeter ao Presidente 
os nomes dos Consultores-Gerais Adjuntos; s9licitar ao Diretor· 
Geral a designação ou dispensa de servidores do exercício de fun
ção comissionada e a lotação de Servidores de sua escolha nos ser~ 
yiços da respectiva Consultoria; impor penalidades. nos limites dO 
Regulamento Admjnistrativo, ·e desempenhar outras atividades pe· 
culíares ao cargo, de iniciativa própria ou-de ordem superior. 

Art. 13. Ao Advogado-Geral incumbe planejar, supervisio
nar._coordenar e controlar a execução das atividades de competên
cia da Advocacia do _Senado Federal; encaminhar à Comissão Di
retora o PrograDla Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Ati~ 
v"idades; designar servidQr para participãr de atividades de treina
mento ou aperfeiçoamento; selecionar e indicar ao Díretor-Geral o 
nome dos servidores para o preenchimento de funções comissiona
das do órgão; solicitar ao Diretor~Geral a lotação no seu Gabinete 
d:e_ $ervidores de su~ escolha~ impor penalidades, nos limites esta
belecidos no Regulamento Administrativo; e desempenhar outras 
ativid.ades peculiares ao cargo. tle iniciativa própria ou de o~em 
superior. - · 

Art. 14.-Ao Consultor Adjunto, da Consultaria Legislativa e 
da Consultoria de OIÇamentos, incumbe efetuAr a coordenação 
té.cnic3. de núcleo ~~ .c_qi)Sultoria e assessoramento; programar as 
atividades do respectivo núcleo e proceder à_ distribuição dos tra-

. balhos aos seus cpmponente.s; acompanhar a·execução dos servi~ 
ços distribuídos ao núcleo e controlar os seus prazos; controlar a 
qualidade dos trabalhos realizados no núcleo, concertando, com os 
respectivos autores, as alterações que julgue necessárias; superví
sionar as atividades de provimento de dados, análises e informaçõ
es básicas, necessárias aos trabalhos de consultoria e assessora
mente; supetvisionar atividades administrativas do órgão e exerCer-· 
outras atribuições pertinentes que lhe sejam cometidas. -

Art.l5. Ao Assessor. a que se refere o art. 31 desta resolu~ 
ção, incumbem atividades de àssessoramento técnico ã. Presidência 
do Senado Federal ou, por designação desta, a -outro órgão ou au
toriJ?de da Casa, consistindo nq exame de. processos, problemas e 
assuntos administrativos, financeiros. e.cOn,_ô~CÕs e juriclj.cos de _ 
ipieiesSe do Senado Federal; na proposição de medidas te!).dentes a 
aumentar a eficiência e a eficácia dos Serviços; e no desempenho 
de outras atividades peculiares à função, que lhe sejam designadas 
por autoridade superior. 

Art. 16. Ao Secretário de Consultoria incumbe a _prestação 
de assistência aos dirigentes da Consultoria Legislativa e de Orça
mentos, e aos Consultores Legislativos e de Orçamentos no de
sempenho de suas atribuições; efetuar as pesquisas de dados e in-

-·formações que lhe forem solicitadas~ colaborar na elaboração e 
_(on;natação dos trabalhos <;te consultoria e assessoramento; e de

sempenhar outras tarefas peculiat:e5 à função. 
Art. 17. Ao Assistente Juridico incuiribe -subsidiar o traba

lho dos Advogados da Advocacia do Senado Federal; acompanhar 
os processos de interesse da Casa junto ao Poder Judiciário e a ou
tros órgãos públicos, informando sobre a sua tramitação; e exercer 
outras tarefas peculiares à função. 

Art.18. Ao Consultor Legislativo incumbem atividades, de 
nível superior e especializado, de consultaria _e_ assessOJ:amento 
-técnico à Comissão Diretora., à Mesa. às ComiSsões e aos Senado
res no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional. das suas 
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funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na ela~ 
boração e divulgação de estudos técnicos opinativos- sobre maté~ 

V Categoria: Auxiliar Legislativo, Nível I 

rias de interesse instirucional do Senado Federal e do Congresso Parágrafo único-·-··-·····~--·---····---··-" 
Nacional, a preparação, por solWitação dos-senadores, de minutas Art. 23. ·os cargos da categoria de Assessor Legis-lativo,--
de proposições, de pronunciamentos e de relatórios e na prestação ocupados ou vagos, passam a denominar~se Consultor Legislativo, 
de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício- das ~nções mantidas as aluaiS atnDuições, com a redação do arti. 1& deste re-
constitut::ionais do Senado Federal. solução. e as demais normas pcrtinent~s. 

Art. 19. Ao Consultor de Orçamentos incumbem atividades, Art. 24. aos cargos da categoria de Consultor de Orçamen-
de nível superior, e especializado, de prestação de consultoria e as- tos, com as atribuições previstaS no art 19 desta resolução. aplicam~se 
sessoramento em planos e orçamentos públicos à Comissão Mista as normas concementçs à categoria de Consuhor Legislativo. 
Permanente de que trata o § 1° do an. 166 da Constituição Federal, Art. 25. Os servidores integrantes das categorias de Consul· 
à Mesa, às demais Comissões e_ aos SenadoNs no desempenho, no tor _ae Orçamentos e de Analista I..egis.Jativ<)- área de advocacia, 
âmbito do Congresco Nacional, das suas funções legislativa, parla~ criadas por esta resolução, estão sujeitos a 40 (quarenta) horas se
mentar e fiscalizadOQl, consistindo na elaboração e divulgação de manais de trabalho (art. 19 da Lei n° 8.112/90). 
estudos técnicos opínativos Sobre elaOOração, execução. acompa- Art. 26. As funções comissionadas de Consultor-Geral e 
nhamento e fiscalizaçã~ de planos e orçamentos públicos, quando Consultor-Adjunto, das Consultarias Legislativa e de Orçamentos. 
do interesse instiUldonã.l' do Senado Federal e do Congresso Na- serão preenchidas por servidores das 1.:ategorias de Consultor Le· _ 
cional, na preparação, por solicitação dos Congressistas, de minu- gislativo ou Consultor de Orçamentos, c a função wmissionada de 
tas de proposições e de relatórios sobre _ _p_lanos e: -~mentos públi- Advogado, por servidor da categorin de Analista Legislativo- área 
eos, e na prestação de esclarecimentos técnicos ãtinentes ao exer-- - -de advocacia. . 
cício das funções constitucionais do Senado Federal e do Congres- Parágrafo único. As funções comissioriidas de- Consultor-
so Nacional, em matéria de planos e orçamentos públicos. _ _!..djunto e de Advogado incluem-se .~ntre as .excc,·t)Cs rrienciona-

Art. 20. Ao Analista Legislativo da área de advocacia in- das no art 6°, § 4°, da -ReSólução do Senado Federal n° 42, de 
cumbem atividades de nível superior, consistindo na execução de 1993, com â redação dada pelo art. zo d.1 Rcwlu\·ão do Senado Fe~ 
estudos técniç~ _opinativos sobre matérias jurídicas de _inteies_se dera! n° 51, de 1993~ 
institucional da Casa e de competêD.cia de sua Advocacia, na pre- Art. 27. Os nócleos de consultoria e assessoramentó legisla- . 
paração de informações em mandados de segurança e em outros tivo e de orçamentos indicarão ao Consultor·G~I servido~ do 
procedimentos judiciais referentes ao Senãch?_ Federal ou de inte- respectivo nócleo, em lista tríplice. para exercício de função de 
resse deste, na atuação, sob orientação do titular da Advocacia do Consultor~ Adjunto da área técnica corrcsp:mdente, pelo periodo_ 
Senado Federal, na re_p_resentação judicial e extrajudicial da lnsti- - de um ano. admitida a recondução. -
tuição; e execução de outras tarefas correlatas que lhe sejam atri- Art. 2&. As tabelas de funções comissionadas das Antigas 
buídas. __ __ -·----=---o- _ -Assessoria. com suas respectivas Subsecretarias, e Consultoria-

Art. 21. Ao Advogado incumbe subsidiar o trabalho do Ad- Geral passam a vigorar na forma do Anexo 1 desta resolução. 
vogado-Geral no exercício das atividades de consultaria e assesso- _ -- Art. 29. Ocorrido o primeiro provimento dos cargos de 
ramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, ao Primeiro Secre- Analista Legislativo - área de advocacia, previstos nesta resolu-
tário, ao Diretor-Geral, ao Conselho ~~ Administração e demais ção, ficam extintas duas funções comisSionadas de Assistente Jurí
órgãos da Casa; elaborar te;xtos de minUtas-padrão de contratos e dico - FC-6 c criadas_ duas funções cõinissionadas de Assistente 
convênios, em que for parte o Senado Fed,eral; exercer outras tare- de Controle de Informação- FC-4, na tabela de funções comisSio-
fas peculiares à função. - nadas da Advocacia do Senado Federal. 

Art. 22. Os artigos 10 c ·1·1 da Resolução do Senado Federal Art. 30. Fic-am extintas as funções c-omissionadas_ de Encar-
D0 42,_de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: regado de Assessoria- FC4. _ __ _ _ 

"Art. 10 A carreira de Especialização em Ativida- Art. 31. As funções comissionadas de Assessor- FC-7 fi-
des Legislativas compreende as categorias de Consultor cam transformadas cm cargos de provimento em comissão, com 
Legislativo, Consultor de Orçamentos, Analista Legisla- nível e reuijJuição equivalentes aos de Assessor Técnico, devendo 
tivo. Técnico Legisla1ivo e Auxiliar Legislativo. sua lotação ser estabeie<:ida pela Comissão Díretora. 

Art. J 1. As categorias referidas no artígo anterior Art. 32. São transformados quinze cargos de Técnico Legis-
são integradas pelas seguintes á~a~-· organi7..adas em ní- lativo, nível li, área 6, especialidade artesanato, e cinco cargos de 
veis: Analista Legislativo, nível IIT, área de apoio técnico ao processo 

m 

tos; 

1- Categoria: Consultor Legislativo. Nível ID legislativo, especialidade processo legislativo, em cargos de Coo-
ÁREA: sultor de Orçamentos, nível m. área~desonsultoria e assessora-
I- Copsultoria c assessorarncnto legislativo; mento em orçamentos, a-serem preençhidos mediante concurso 
II - Categoria: Consultor de: Orçamentos, Nível póbliCQ específico de provaS e títulos, c vinculados à Consultaria 

de Orçamentos. ressalvado o disposto no parágrafo único deste ar
tigo.· , ÁREA: 

10 - Consultaria e assessoramento em orçamen-

lll- Categoria: Analista Legislativo, Nível lli 
ÁREAS: 

9- advocacia: 
fV- Categoria: Técnico Legislativo, Nível 11 

Parágrafo único. Aos atuais Assessores Legislal.ivos concur
sados na área de dú-Cíto tributário e fmanceiro- c cm exercício na 
Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos é faculta
da a opção, no prazo de trinta dias da. publica~·ão desta resolução, 
pelo cargo-de Consultor de Orçamentus a que se refere este artigo. 
sem alteração do Padrão em que se encóntmm. 

Art. 33. SãO transformados nove cargos de Analista Legis
lativo, nível lll, área 2. especialidade processo legislativo, em car-
gos de Con-sultof LegislatiVO. ri.ível III. área de consultoria e as-
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sessoramento legislativo, a serem preenchidos mediante concu:rno Secretário-Geral da Mesa AdjJDto passam a ser classiftcadas como 
público específico de provas e titules, e vinculados à Consulloria FC-8. ' 
Legislativa. Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta :resohl-

Art. 34. São tr.msformados dez cargos de Analista Legislati- ção coo:eri!o à conta das dotações próprias do Senado FederaL 
v o, nfv'et m. área 2. especialidade processo legislativo, em cargos Art. 37. Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-

de Analist~ ~gidatívo - área de advocacia, a serem preenchidos cação. 
mediante concurso público específico de provas e títulos, e vincu- An. 38. Revogam-se as disJX>SiçõeS em contrário, inclusive 
lados à Advocacia do Senado federaL os arts. 347 e 348 do Regulamento Admlnisttativo do Senado Fe-

Art. 35. As funções comissionadas de Chefe de Gabinete dera! (Resolução n' 58n2 e suas alteraçlles)-
de 'Senador, de Membro da Mesa, de Lideninças Partidárias e de 

5 

3 

4 

3 

23 

3 

2 

5 

ANEXO I (Art. Ir" da Resolu~lo n' , de 1994) 

ALTERAÇÕES NAS TABELAS DE PUNÇÕES COMJSSIONADAS DO SENADO J'EDU.U. 

SITUA CÁO ANTERIOR 

ASSESSORIA/SUBSECRETARIA DE 

APOIO TtCNICO 

Din:tor-Adjunto da Assessoria 

Di<aor de Subseact3na 

Chefe de Semço 

Assistente Técnico 

Chefe de Seção 

Sec:rctirio de Gabinete 

Encam:gado de Asscs•oria 

Auxiliar de Gabinete 

Auxiliar de Controle de Informação 

Mecanógrafo Revisor 

Total: 51 

FC-09 

FC-08 

FC-Q8 

FC-07 

FC-06 

FC-oS 

FC-os 

FC-Q4 

FC-03 

FC-Q3 

FC-03 

6 

2 

2 

8 

2 

22 

6 

I 

SITUACÃO NOVA 

CONSULTORJA LEGISLATIVA 

Consultor-Gerai r ..p!atfYo 

Coasultor AlljUDio 

Chefe de Serviço 

Chefe de Gabinere 

Assistente Técnico 

Chefe de Seçao 

Secretário de Gabinc:re 

Secretário de Coosultoria 

Auxiliar de Gabinete 

Total: 50 

FC.09 

Fc-os 

FC-o7 

FC-07 

FC-06 

FC-os 

FC-os 

FC-os 

FC-03 
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SUBSECRETARIA DE .UOIO TÉCNICO A CONSULTORIA DE OllÇAMENTOS 

ORCAMENTOS PúBLICOS 

1 DimDr de Subwaelaiia FC-OS Ccasulf.or.G:rU de o.,. hW FC-09 

4 CaasuJtor Adjurrlo FC-08 

O!efi: ele Oabjncor FC-07 

3 O!efi: de Serviço FC-07 2 a.o&: ele Scrvi;o FC-07 

1 AsliiiCIIIC To!caico FC-06 2 A11istmte Técuico FC-06 

2 Chefe ele Seçio FC-05 3 Chefe de Seçlo FC-05 

Secretório ele GabiDcrc FC-05 2 Scc:mário de GabiDcle FC-05 

6 F.Dcarrcpdo de Aucuoria FC-04 6 Socrc:Wio de Ccaoultcria FC-05 

Auxiliar de Controle de~ FC-03 ......................... 

Auxiliar de Gahinctc FC-03 Auxiliar de Gabiur::le FC-03 

Tob1:16 Total:ZZ 

CONSUL TORIA-GERAL ADVOCACIA DO SENADO FEDERAL 

Consultor-Geral FC-09 Advogad<K:lcral FC-09 

lO Advogado FC-07 

Chefe de Gabinete FC-07 Chefe de Gabínetc FC-07 

5 Assistente Jurídico FC-06 5 Assistenie Juridico FC-06 

Secretario do Gabínctc FC.{)5 3 Sccret:irio de Gabinete FC-05 

2 Assistente do Controle de FC-04 

Informação 

Auxiliar de Gabinete FC.{)3 3 Auxiliar de Gabinete FC-03 

3 Assistente de Gabinete FC.{)2 

Total: 12 Total: :ZS 
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O SR. PRESID~NTE (Chagas Rodri~es)- Sobre a mesa. Recursos Humanos daquele Órgão ao existe rio Seuado Fede-ral. 
requenmento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. A proposta equaliza a composição remuneratória interna~ 

É lido e aprovado 0 seguinte mente no Proda.sen, consoante a política de recursos humanos em
preendia pela Alia Adminislr.lção da Casa, e afasta a possibilidade 

REQUERrMENTO N° 1.025, DE 1994 de ocorrer tratam.eniO diferenciado no que se refere os níveis de re-
Senbor Presidente, muneração pilllicados no Senado Federal. 
Nos termos do art. 321 do Regimento Intemo, requeiro dis- Senador Dirceu Carneiro. 

pensa de publicação par.t imediata discussão e votação da redação O SR. PRESIDENTE (Cb.agas Rodrigues) --Nos termos 
final do Projeto de Resolução n° 92, de 1994, que altera a denomi- do art. 140,1etra "a", do Regimento Interno, designo o nobre Sena
nação de órgãos da estrutura administrativa do Senado Federal e dor Iutahy Magafuães para proferir parecer sobre o projeto e a 
dá ootras providências. emenda. em substituiÇão ã Comissão de Conslil.uição, Justiça e Ci-

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 1994. - Nabor Jú- dadania. 
olor. O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Par.t proferir 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) _ Aprovado 0 parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena-
requerimento, passa.:se à imediata apreciação dã. redação final. dores, em primeii"o lugar, solicito aos Srs. Senadores presentes que 

Em discussão.(Pausa) prestem atenção a esse projeto de resolução, para. depois, não se 
Não havendo que peça a palavm, enceno a discussão. dizer que foram aprovados projetes sem a transpalincia devida na 
Em votação. discussão. 
Os Srs. Senadores que a aproVam quefraiii jiennanicer sen- Quando fui solicitado a apresentar este parecer, tive dúvidas 

tados.(Pausa) quanto à minha designação. Em primeiro lugar, porque eu já ia ser 
Aprovada. Relator da matéria anterior e acreditava que essas questões deve-
A matéria vai à promulgação. riam ser distribuídas a outros Senadores para que pudessem exa-
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 3: miná-las. Mas, talvez, Sr. Presidente, pelo fato de eu ter sido I o 

Secretário há algum tempo e ter-me debruçado sobre essa questão 
PROJEfO DE RESOLUÇÃO N" 106, DE 1994 do funcioualismo da Casa e sobre a necessidade de procurarmos 

(Incluído em Ordem do Dia nos te:n:D.os fai.er um pouco de justiça, permiti-me apresentar e discutir este pa-
do art. 169, parágiafo único, do Regimento Inteino) recer. -

Disrussão; em tu-riJ.o único, do Projeto de Resolu- Que:ol -teve, como o Senador Jarbas PaSsarinho, a -honra -de 
ção no 106, de 1994, de iniciativa da Coinissão Diretora, presidir este Senado, ou, como outros Senadores, de ocupar cargos 
que defme, em decorrência da Lei no 8.911, de I I de ju- na Mesa- e hoje ainda ocupam-, sabe como é dificil chegarmos 
lho de· I994, os critérios de incotparação da vantagem num final de ano sem sennos atropelados por pedidos, urgências e 
prevista no art. 62-da Lei n° 8. I 12, de I I de dezembro propostas para serem examinadas. 
de I990, e no art. 4I da Resolução no 42, de 1993, e dá . Pedi a atenção dóS Srs. Senadores para esse projeto, porque 
outrits providências. - - -- a repercussão fmanceirn. é bem superior àquela do projetO anterior, . 

(De 
_ que era de 0,4% aproximadamente. Aceitei sei Relatei;- porque o 

pendendo de parecer da ComiSsãO de Coõsti- que faremos aqui é o que já foi feito no Judiciárió, nO Tribunal de 
tulção, Justiça e Cidadania) 

A Presidência esclarece ao Plenário que à proposição foi 
apresentada uma emenda, perante a Mesa, nos termos do art. 40I, 
§ 1°, do Regimento In~o. que será lida pelo Sr. 1° Secretário. -

É lida a seguinte 

EMENDA N" 1-PLEN 

Inclua-se como art 1 I, renumerando-se _os demais: 
Art. I 1. Aos servidores pertencentes às Categorias de Ana

lista qe Informática Legislativa e Técnico de Informática Legislati
va - Areas 1 e 2, e Auxiliar de Informática Legislativa - Área I, a 
que se refere o art. 9° do Plano de Cãrreira do Prod8.sen, é issegu
rado, a tíOJ.Jo de representação mensal, valor correspondente a 85% 
(oitenta e cinco por centõ) da remuneração, incluindo a correspon
dente Gratifi~ção de Atividade Legislativa. das funções FC-4, 
FC-2 e FC-I, respectiva:grente.. . 

Pa.rigrafo único. E inoompatfvel a percepção cumuiatíVida 
parcela de que trata este artigo com a decorrente da vantagem pes
soal prevista no art. l 0 desta Resolução e, também, com a remune
ração decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão. 

Justificação 

A presente emenda visa, respeitando as excepcionalidades 
inerentes às atribuições funcionais de cada grupo, atribuir ao pro
cesso remunenuivo dos servidores do Quadro de Pessoal do Pro
dasen, vantagem retributiva de moda a compatibilizar a gestão de 

Contas, na Câmara dos Deputados. Somente agorn será feito aqui, 
concedendo-se um direito ao funcionalismo desta Casa. Não é um 
favor, é um direito que está sendo reconhecido neste momento. -

Isso implica numa repercus~o ímanceita da ordem de 27% 
da folha do Senado. A repercussão fmanceira será, -aproximada
mente, de TI%. A despesa do PRODASEN em relação à follia do _ 
Senado é da Oidem de 10%, e o aumento também será em tomo de 
27%. Portanto, com o PRODASEN e o Senado, somados, haverá 
uma repercussão aproximada de 30% da folha do Senado. 

O caso é verificar se temOS-de pensar, em primeiro lugar, no 
que representa esta repercussão fmanceira - que é grande, alta-, 

- -ou se temos de reconhecer um direito do funcionalismo desta 
Casa. 

Sei que essas questões são muito discutidas e criticadas 
apressadamente. Daqui por diante, teremos de ouvir ou ler que se 
trata de um ''trem da alegria" ou de qualquer coisa nesse sentido. 

No início, eu havia recusado ser Relator pela minha manei-_ 
ta'de ser, ao verifiaar que eu poderia ser alvo de criticas; mas, con
versar,tdo com as partes, percebi que denf!O da minha consciência, 
do meu pensamento, era o reconhecimento de um direito. Portan
t?, as crlticas não deveriam ser temidas, desde que a consciência 
determinasse que _eu poderia defender essa questão. Então, o meu 
receio não poderia se sobrepor à minha vontade de fazer algo que 
considero justo. Por essa razão, aceitei ser Relator. 

O Sr. Rouan Tito- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex', com prs

zer, mesmo antes de apresentar o parecer. 
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O Sr._Ronan Tito- Nobre Senador, neste instante. quem 

devolver a V. Ex•, por uma questão de justiça, não de troca de con
fete, aquilo que V. Ex• tão generosamente me âeu no momento em 
que eu relatava um dos projetos mais complexos que tive a opõrtu-
nidade de ver neste Congresso,-nos últimos oitO a.Dõs em que estou 
aqui. Devo dizer a V. Ex• que não sei quantas reuniões fiz no CE
NARGEM Durante mais ou menos oito meses discuümos esse 
projeto; ouvi os técnicos e cem eles discuti; discuti também _com 
pessoas da iniciativa privada, porque póderia ser algo que cerceas
se a iniciatiVa privada. Tive a presença, boje, de pessoas da inicia
tiva privada interessadis, que também concordaram. Na hora, 
agradeci apenas a V. Ex•; todavia, neste momento, restituo, por um 
dever de justiÇa. a V. Ex• o mesmo apoiamento. V. Ex • é um ho
mem presente, sériQ, que discute, debate, faz contas e não tem 
medo de apresentar aqui aquilo que V. Ex• afinna ser justo aos 
nossos funcioDÁIÍQS. V. &• se referiu ao "trem da alegria." O Se
nado há muito está viVendo no "trem da tristeza": a triste1.a de se 
abaixar, a tristeza de ver diminuídos os proventos de funcíonários 
da melhor categoria e da maior dedicação. São -testerimnhas os 
nossos taquigrafos, as pessoas que estão servirido à Mesa. os nos
sos assessores, que, por sinal. este Senado os tem da melhor quali
d.a.cle. Há algum teiDpJ, foi pedido um trnbalho sobre engenharia 
genética, e pasSei às-mãos de V. Ex• um parecer não do O~NAR-

- GEN, mas da nossa Assessoria. Quero dizer a V. Ex• que, em rela
ção a esses 30% sobre a folha- dá 29,7%-, eu os assumo e quero 
votar com V. Ex•, pois tenho certeza di que V. Ex • estudou pro· 
fundamente a matéria. Sei do ''trem da tristeza" que vivemos aqui. 
mas devemos parar de ter 11trens da alegria" e "trens da tristeza" 
para viver o ''trem da dignidade". Vamos dar aos func-ionários o 
que é justo. Em última instância, Sr. Senad~!- o_~sto d9 Congres
so Nacional- isso nunca foi colocado em nenhum jÕmal - é de 
0,34% do Orçamento brasileiro. De maneira que 3 repercussãO dis
so na folha do __ S_e_na.QQ, depois na folha do COngresso Nacional. 
depois nas despesas do CongreSSo~ representátá uma valor míni
mo. Creio que--a-manhã, quando apreciarmos_ o_ famoso "'jumbãd'. 
verificaremos que deve haver mais ou menos um excesso de arre~ 
cad.ação - excesso esse que eu já çrevia, há muito tempo - de 
R$12 billiões. Nada mais justo dO que põdermos. neste momento. 
contemplar, com justiça, os elementos desta Casa que nos dão su
porte para JX>der levar o nosso-mandato com dignidade. Muito ob
rigado. 

O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Eu é que agradeço a V. 
Ex•, Senador Ronan Tito. Como V. Ex~~: lembra- e eu também 
lembrei- do ''trem da alegria", dando mais repercussão a essa si
tuaçlo epi.s6dica, V. Ex• sabe que até boje a Gráfica soTie-as c6n-
seqUências daquilo que foi chamado ''trem da alegria". Mas nin
guém diz que há mais de doze anos não se faz uma nomeação sem 
concurso na Gráfica. Ninguém faz questão de afun:iar que a Gráfi
ca dq Senado é de uma eficiência ·a toda-prova. Se_ não tiyéssemos 
a Gráfica_e_o_PRODASEN aqui no Senado, a CoDst1riiinte não se
ria feita - mesmo· tendo demorado mais de um ano - dentro do 
tempo em que foi feita. Graças à eficiência e ã ·competência da~ 
Gtifica e do PRODASEN. conseguimos votar milhares e milhares 
de emendas apresentadas. Graças ao PRODASEN e graças à Grá
fica, ftzemos váiias- CPis com eficiência. pelos serviços que foram 
preSUidos aqui. 

Entãõ; por essa razão é que meditei bastante e resolvi apre
sentar este parecer. como Relator: 

Vem a exame desta Comissão de ConstimiÇão; Jusúça e Ci
dadania, Projeto de Resolução, de iniciativa-da ·comissão Diretora, 
objetivando aplicar aos servidores do Senaclo Federal as disposiÇõ
es da Lei n° 8.911, de 1994. que dermru~ critérioS de incorporação 

· da vantagem especial denominada "quintos." 

A Lei n<! 8.911. de II de julho de 1'994, traz normas regula
nientadoras do art. 62 do Regime Jurídico ÚnicO (Lei n° 8.112, de 
1990), aplicando-se, imediatamente, "no âmbito do Poder Executi
vo", conforme esclarece a pi'ópria ementa daquela lei. 

Veja V. Ex• que o Poder Executivo já foi beneficiado pela 
lei. 

A partir da edição dessa nonna, os Tn'bunais Superiores 
proVidenciaram a sua CXtcnsãt) aos respectivos servidores, median
te resoluções internas. de tal.(onna que o mecanismo da incorpom
ção de "quintos" já se encnntra em pleno vigor no Poder Judiciá-
rio. 

Também no âmhíto do P(xlcr Legislativo, a Câmara dos De
putados regulamentnu a matéria. para seus servidores. na recente 
Resolu~·ão n° 70, de _24 d<! novemhro do corrente ano, e o Tribunal 
de Contas da Urlíã<leSICndCoü os dispositivos· da citada lei ao seu 
fun<.·ionalismo mcdiantl" a Dccisãc) n° 662/94, de Plenário. 

O Senado f<".deral (o. portanto, a última instituição a prover a 
aplicação dessa<> me-didas a s~u corpo de servidores. Na realidade. 
esse atraso se de-veu ao fato de o Plano de Carreiras ·dos Servidores 
da Casa, aprovado em mai') de 1993 (Resolução n° 42), já previa a 
incorporação de "quintos" com hase no art. 62 do Regime Jurídico 
Único, porém em desacordo com o que Oispõe, agora, a Lei no 
X.9ll, aprovada 14 mt>ses d<"pois. e em flagrante desvantagem 
para os se:r.vidores de<>ta Cac;a. 

O Senado Federal deve. portanto, agora, adaptar as disposi~ 
ções do Plano de Carreiras ã forma- como esse instituto foi regula
mentado na Lei n° 8.911194. Entendemos que o Senado Federal 
nãÕ pode manter esse mecanismo ·de forma diferenciada clã: que vi
gorit para os Três Poderes. Notadamente. cabe-lhe adaptá-lo às ca
racterísticas e peculiaridades deste P~Xler e de suas carreiras. sem 
fugir aos prinCípiOS-gerais da lei citada. 

O fato de a Câmara dos Deputados haver aprovado antes a 
Resolução n° 70194, regulamentando internamente a matéria, é um 
dado relevante a ser considerado, posto que as carreiras se asseme
lham fortemente e deve haver isonomia entre cargos ou fu11ções 
assemelhados." 

Não posso deixar de fazer um gracejo e dizer que, quando 
cu era 1 o Secretário e me falavam em isonomia, isso era pa:ra mim 
um palavrão. Mas é a verdade, é o que determina a lei. 

· A Comissão Diretora assegura, na J!lstificação, que o Proje
to. "além de observar as dispÕsiçõesda citada lei, guarda peifeila 
siniõnia C01t((l reSolução aprovada pela Câmara dos Deputaáosn. 

De fato, o cotejo do Projeto em apreço com aquela Resolu
ção mostra qUe as Pequenas divergências representam apenas reti
ficações de impropriedades terminológicas, adequações para eli~ 
minar diferenças entre as situações da4uela Casa e desta, ou aten
dimento de situações peculiares desta Casa, tais como o fato de 
contar com órgãos supervisionados. No mais, ambos os textos são 
idênticos. -

Uma evidente preocupação subjacente à proposta é de dar 
tratamento equânime aos inativOs e pensionistas de modo a cum
prir-se. n-gorosamente. os §§ 4° e so do art. 40 da Constituição Fe
deral. que mandam estcndcr a eles "quaisquer beneficies ou vanta
gens postcrionnente conc.-edidas aos servidores em atividade". 

Ê uma detenninação constitucional! 
É de se notar que os servidores inativos, inclusive por sua 

Associação representativa, têm manifestado intranqüilidade e te
mor de que a aplicação da norma não lhes seja estendida ou de 
que. em função de critérios adotados na execução, venham a ter 
prejuízos, até c.om redução dos seus já tão defasados proventos ou 
penSões. 

O art. 15 do Projeto garante _a aplicação da Resolução a es~ 
ses servidores inativos e a seus dependentes pensionistas, dando-
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Mais especificamentl., \) a.u. go indica a regra de aplicação 
a.os cargos isolados de Diretor efetivo, Vice-Diretor Geral efetivo, 
Assessor Legislativo efetivo e Assistente do Secretário-Gerai da 
Presidência efetívo, ex-ocupantes (todos já aposentados) de cargos 
criados pela Lei n° 5.900, de 9 de jufuo de 1973. A aplicação neste 
c-aso corresponde à regra geral, ou seja, como se os servidores esti
' ·: M-'rn ... wll.tJVidade. 

Como aplicação das normas da Lei n° 8.911, dC 1994. e do 
Projeto de Resolução ora em estudo devem considerar caso a caso, 
a vida funt:ional de C:ada n•" ·:Jl~qs cm comic:;sãO e funções de 
<"onfianÇa. que OCUJ)OU ~~ po.- •!Llil11to lcnipo, exiSte. a possibilidade 
de o serv j,."J .p.)\{·;>; ... h • vi1 a ler pcida na nova situação, especial
mente consJJ~,;IauÜ'-' os vmw.<> fundamentos de sua aposentadoria, 
com base nos'ar>s. 192 e 19J. da Lei n• 8.112/90 (Regime Jurídico 
Único). 

Em razão dessa possibilidade de perda, permite-se que seja 
mantida a situação amai do setvidor, se mais vantajosa em termos 
retribJtivos, supçndo-se, obviamente, que esta tenha correto fun· 
damento legal. É isso que dispõe o art. 11 da proposta. 

Urna sitnação que está senJo conigida no Projeto é o posi
< ··'ll<lm"N•J luut.:i<•n.'ll do ,\~sf'"Sllr Legislativo, já cjue há uma di

.\ .:tgênt:Ja ue cntcndimcnl(l a csst' respeito, ou seja, dá-se dupla in
tcrpn.'l<l•;<io :ttl ;ut. 3X da Rl•solu~·;lo n" 42, de 1993. A área admi
msl!atJva e a JUrklica s..livcrgcm yuantu ao fato de ess.e dispositivo, 
que prevê a concessão de uma Gratificação de Representação, con
figurar ou não o exercício de uma l•C. Para sanar defmitivaDJente a 
questão, mcx.lifiLa-se a t'Cdação. de tal forma que essa categoria 
dei:m de receber Grru.íficação de Representação e passa a rece
ber a< iralific:ao:.·ão da Funo:.·ão Conússionada. Com isso, elimina-se 
a (' ~~···11 ·it•JM!itl;tdt• t' a ~.·mt·~tltia passa a ter tratamento idêntico ao 
( .· ·\~:~ .. ..,,~n~s LegislatiVos da Câmara dos Deputados e a enqua-

~ ·• ·\ll•t'lll(' nas rcgr.-~~ J·· H;Jo e qualquer servidor do Sena
•<~:.ul 1 ·<.ht;;J~l· 'jll:'t•l·· ,, •1•HI•tns. opção, etc .. previstos nas 

' (I <~• ' ! ', l. 

• r do.: i'S Je!>sa l.".:ttcgoria. qlle já te

: I, p•t·'·'··d1• . "~olll~ iú:..uJc,J...,~'I_tncm,_ eventuahnente, redução sa-
., ;;d,, que :.: ',·d.-~d·., pela Cwt.t Jvlagna, admite-se que seja ma.nti

tl:..t ..J. sJtUa(jck) reuibLILiva antcri:n·, ~~mais favorável, da mesma for
ma que se faz com osJ.á ciladv'! cargos isolados de provimento 
efetivo. 

Quanto ao Anexo à proposta. cabe esclarecer que ele se re
fere apenas à equivalência com os cargos e funções comissionadas 
do Executivo, quando o servidor traz tempo de outros_ órgãos pú
t.li os- ~'Pío c:ignifica qut.> os selVidores com função abaixo de-FC~S 
.f •H - t,t Jos bcnefici,,.• d-· Resolução. Eles terão dú-eitoS 

· llt•·.,l.• t•.' -Jt·m: i.~. r '1·1 1 '-lt• dlluer servidor trouxer tempo 
t::-,, Jl'l<.'l\1 de llUUtl~ t'I:.:\<'•>S lJ).·<./. f•(J, etc.}, não previstos :00 

~~ .. ,.,_ :t 1.'~1ulvalênc:ia se fará cm razão dos valores auferidos no 
., . o.io úe_ origem. _ 

('om n.:uç.ã:"''?.. cunstiru.cic::J.alidade, juridicidade e técnica le
pi<at1Va. nada há qut" 1mpeç.a a aprovação do Projeto em aprecia~ 

Cabe-nos, aínda, examinar a Enienda Aditiva, de -iniditiva 
dL ilustre Senador Dirceu Carneiro, q-ue objetiva cOini)atibilizar a 
polític.a remuneratória do PRODASEN com as inovaçBes da pro
r .o.• ta ~m exame, tendtt :'õll "1 · 'J'ot' naquele órgão somente 17% 

....... 

~<, ,., " J'')missionadas, caraçtedzadas 

i, •• ·;. 

, l"'fia e asscssorameolo. Já no 
~mtcspomlt' amai~ Jc 80% 

':'·•·;ôes técnilit~ nu aJmin.istta-
., : •• th'tll '"•'-!u,·Ja-.. I •11 J<!t~t'' ~tt~ ... o. a Emenda pretende assegurar 

,, ; "h'lCS dL) PRODASEN. vinculados à área ftm, oo de rele-

vância na área administrativa. sem similar no Senado Fedem!, uma 
gratificaçãO de representaçâ.c? equivalente a 85% da FC-1, FC-3 oU 
FC-4, confonne o caso. Somos favoráveis a tal Emenda, por achá
la justa e conveniente. porém COOl uma adequação, no que se refe
re à área administrativa, que consiSte em reduzir a representação 
de 85% para 50%, na forma da Subemenda incerta neste parecer. 

Em suma, manifestamo-nos pela constitucionalidade, juri(li
cidade e _boa técnica legislatíva do Projeto em Resolução em exa
me, e pela aprovação da Subemenda desta Relatoria à Emenda n° I 
do Senador Dirceu Caineiro. -

Ã Subemenda à Eme~ n°_l, Aditiva, ao Projeto de Reso-
lução fõi lida pelo Sr. 1 o Secretário. _ _ 

Pessoalmente, já apresentei alguns projCtos reduzindo o nú
mero de funções comissionadas e de gratificação eXistentes aqui 
no Senado, fazendo diminuir em mais_ de 50% o número de funçõ. 
es que existem aqui. Mas são projetos diferentes deste que estamos 
exan:úna.ndo. 

No momento, o importante é darmos condições de execu
ção_ de um direito que os funcionários do Senado já t_êm. 

Solicitei a atenção de V. Ex"s, em razão da fepercussão-fi
nanceira da aplicação de uma legislação existente e de uma deter
minação constitucional estendendo aos inativos os beneficíos desta 
medida. 

, Estou acosttnnado a decidirmos aqui e, depois, observarmos 
que ID.uitos não sabiam o que estávamos votando. Aqueles que es
tão presentes têm conh~mentq_pleno daquilo que ~tá sendo vo-
tado. -

zer. 

O Sr. Eduardo S~plicy- Concede-me V. Ex& um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Onço V. Ex', eom pra-

O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex• cl:tamou a atenção para a 
repercussão que, no caso, teria esse projeto sobre o orçamento. 
Agradeceria se V. Ex_& pudesse ... 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES.:: É de 27% sobre a eles· 
pesa total do Senado. No PF-QDASEN, é equiv~ente a 28%. So
mando, portanto, as duas, dá mais 29,8%- 30%- sobre a folha do 
Senado. · 

O Sr. Edua~o Suplicy ~ Que_ avaliação tem a- Mesa sobre_ 
isso _com_respeito ao orç-amento do Senado para o ano? Qu~ medi
da vai votar o Senado, ~.e maneUa _9)nsciente, para haver recuiSO 
para isso? 

O SR. JUT AHY _MAGALHÃES - Posso informar a V. 
Ex•, em primeiro lugar, que a proposta deste projeto é da Mesa Di
retora. Então, ela tem consciência daquilo que foi apresentado para 
decisão. Segundo, os recursos estão na Lei de Meios. Portanto, há 
uma_previsão orçamentária para atender a essas necessidades. Não 
há discUSsão, por parte da Mesa, a res~ito dessa proposta, já que a 
iniciativa é ~ própria Mesa. _ 

· O Sr. Eduardo Suplicy - Ainda formulo Qma questão ~di~ 
cional. Na medida em que se tem discutidO a diietriz de isonomia 
entre os Poderes, no que diz respeito à remuneração dos funcioná· 
rios, gostaria de saber se V. Ex• pode então síntetizar o que já dis
~e; porque V. Ex• parece já ter-se referido ao assunto. Eu agrade
ceri!l a V. &• .. É somente para uma informação final. 

- O SR. JUT AHY MAG.r\.LHÃES - Como está. inclusive, 
no parecer, no relatório que apresentei, essa proposta vem, em pri
meiro lugar, igualar a situação dos funcionários dos três Poderes, o 
que o Senado até hoje não fez. A legislação fez, de imediato, com 
que fosse aplicada essa medida no Poder Executivo. Posteriormen
te, o Poder Judiciário também aplicou essas medidas. Em seguida, 
a Câmara dos Deputados e, posteriormente, o TnOunal de Contas. 
Agora, o Senado. Isso, dentro de limitações. levando-se em conta a 
isonomia com o Executivo nessa questão dos quintos das Funções 
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Comis'sionadas. 
O Sr. Eduardo SupUcy- Muito obrigado. 
O SR- JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente. este é o 

parecer. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer 

conclui favoravelmente ao projeto e à emenda, na fonna de sube. 
menda que apresenta. 

Nos tennos do art. 140, "a", do Regimento Interno, designo 
o nobre Senador Nabor Junior para proferir parecer sobre a emen. 
da de plenário e a subemenda oferecida à emenda de plenário, em 
substiruição à Comissão Diretorn. 

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente. Sr"" e Srs. Senadores, trata-se da: apreciação 
da Emenda e SubQrenda apresentadas ao Projeto de Resolução D0 

106, de 1994: · 

EMENDA N" I E SUBEMENDA- CCIC (Aditiva) 

A emenda. de iniciatfva do n~bre Senador Dirceu Carneiro, 
objetiva compatibilizar a polftica reb:ibutiva do PRODASEN, com 
as inovações do Projeto-de Resolução ~ ex~e. tendo em vista 
que naquele órgão somente 17% dos servidores ex~rcem função 
comissionada. Prevê uma gratificação de representação de 85% 
das FC-4, FC-3 ou FC-I para os servidores da ~ (atividade
fim) e Área 2 (principais ãtiVidades ad~U'ativas). -

A Subemenda da Comissão de Consti!Uição,Justiça e Cida
cjania reduz para 50% a gratificação de representação atribuída à 

'Afeà 2. - ... ... . . . .... 

Entendemos que se faz necessáriO--esSe mecanismo de ree
quilíbrio retributivo do Prodasen, para que não haja o sucateam~
to dessas importantes funções no âmbito do Senado Fedem!. 

Somos pela aprovação ·da medida proposta na forma da Su
bemenda da CCIC.O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) -
O parecer conclui favoravelmente à emenda, na forma da sube
menda apresentada pela Comissão de ConstituiÇã-o, Just~ e Cida-
darria. . 

Completada a instrução da matéria, passã~se à aprecíaçãõ da 
matéria. 

Em discussão o projeto, a emenda e a subemenda, em turno 
úniCo. (Pausa) -

Não havendo quem ~a a palaVra, encerro a discussão. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda e da sube

menda. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queirani-petnianecer sen

tados. (Pausa) 
' Aprovado. 

O SR. JARBAS PASSARINHO -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. _ 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Tem a pala
vra li. &•. 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Pela otdem. 
Sem revisão do ornq.or.) - Sr. Presidente, quero registrar a minha 
abstenção. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Fica registra
da a abstenção do Senador Jarbas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Em votaÇão a 
subemenda do Relator à emenda de PlenáiiO--:-

Os S:rs. Senadores que a aprovam queiram pemÍanecer sen-
tados. (Pausa) 

Aprovada. 
Aprovada a subemenda, fica prejudicada a emenda. 
O projeto vai à Comissão Diretoi'a para a redação ftnal. 
O SR- PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação fmal da maté-

ria. que ser.í lido pelo Sr. I • Secretário. 

É lido o seguinte 

PARECERN"30S,DE 1994 
(Da Colriissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Resolução ri' 106, 
de 1994. 

A Comissão Diretoi-a apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 106. de 1994, que defme, em decorrência da Lei 
n° 8.911, de 11 de julhc de 1994, os critérios de incorporação da 
vantagem prevista no harto. 62 da Lei n° 8.112, de ll de dezembro 
de 1990, e no barto. 41 da Resolução n° 42, de 1993. e dá outras 
providências. 

Sala de Reuniões da Comissão, 13 de dezembro de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Levy Dias - Relator - Nabor 

- Júnior - Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N"305,DE 1994 

Redação rmal do Projeto de ResoiUÇBo 0° "106, 
de1994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do arL 48. item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte · 

RESOLUÇÃO N" , DE 1994 

~oe, em decorrência da Lei n° 8.911, de 11 
de julho de 1994, os critérios de incorporação da van
tagem prevista no art. 62 da Lei o• 8.112, de II de 
dezembro de 1990, e no art. 41 da Resolução n° 42, de 
1993, e dá outras providêndas. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 • Para os efeitos do disposto no § 2" do art. 62 da Lei 

D0 8.112, de 1990, o servidor investido em função comissionada 
ou em cargo em comissão do quadro de pessoal do Senado Federal 
e- dC seus órgãOs sUpetviSioiiados, incorporará à remuneração do 
seu cargo efetivo, Como vantagem pessoal, a importância equiva
lente à fração de um quinto da gratificação da função ou do cargo 
para o qual foi designado oo nomeado, a cada doze meses de efeti-
vo exetclcio, até o limite ~cinco quintos. _ _ 

§ 1° QtiaiidO s·e lrãlãr de funções cdri:Lissióhàdas, a parcela a 
ser incorporada incidi:rá sobre o _total dessa remuneração, incluindo 
a correspondente Gratificação de Atividade Legislativa. 

§ ·:r Quando se tratar de cargo em_ cgmissão, 091P'a~ por 
servidor detentor de cargo efetivo, a parcela a ser incorporada cor
responderá. ao valor resultante da incorporação da função comis
sionada equivalente. 

§ 3o Quando mais de um cargo em comissão ou função co. 
missionada houverem sido exercidos no período de doze meses, a 
parcela a ser incorporada terá como b~e _ge cálculo o cargo ou 
função exercido por maior tempo. . 

§ 4° Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou de 
função comisSiorui.da de n:ível mais elevado, por período de doze 
meses,_ ap6s a incbrporação· dos cinco quintos, poderá haver a 
atualização progressiva das parcelas já incorporadas, observado o 
disposto nos parágtaíoSanteriores. 

§ 5° Enquanto exercer cargo em comissão ou função com is. 
sionada, o setvidor não perceberá a parcela a cuja adição" fez jus, 
salvo no casõ de opção pela remuneração do cargo efetivo. 

Art. 2° O setvidor investido em cargo em comissão do qua
dro de pessoal do Senado Federal ou de seus órgãos supervisiona
dos, poderá. optar pela remuneração correspondente ao seu cargo 
efetivo, acrescida de cinqüenta e cinco por cento do venrimcntn fi-
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.'I: ado pai.J. o cargo em comissão e da Gratificação de Ativídade Le
gislativa correspondente, e mais a inl.egr3lidade da Representação 
me!"'..sal. 

Parágrafo único. O valor retributivo da opção prevista neste 
artigo é limitado ao da cõrrespondente"função comissionada.. 

Art. 3° Enquanto estiver investido em função cOmissionadi 
do quadro de pessoal do Senado Federal ou de seus 6;-gãos super
visionados, o servidor das carreiras a que_ se refere o art. 9°_da Re
solução no:> 42, de 1993, que optar pela renluneração do cargo efeti
vo, térá esta acrescida de cinqüent.a e cinco pOr cento da função 
comissionada e da GratificaÇão de Atividade Legislativa corres
pondente. 

§ 1° O servidor investido em função comissionada, poderá 
optar pela retribuição do cargo em comissão correspondente, apli
cando-se-lhe,' neste caso, o direito de opção de que U;~l:B o artigo 
anterior. _ 

§ zo Enquanto permanecer no exercício de função comissio
nada igual ou superior 'à FC-5,_o sexvidorpeiCeberá a Gratificação 
de Atividade Legislativa calCUlada sobre o vencimento do último 
padrão do nível Ill da respectiva Carreira. 

Art. 4° É incompatível a percepção cUmulativa da vantagem 
·pessoal prevista no artigo 1° desta resolução com outn1. de mesma 
.natureza. ressalvado o direito à situação mais vantajosa para o ser-
vidor. . --

Art. 5° É devida aos servidores efetivos do Senado Federal 
e de seus órgãos supervisionados, afastados para _exercício de -cai-
go em comissão ou função de conf1ança em órgãos da admii:llstra
çãÕ pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes· da União, 
nos termos do art. 93 da Lei n° 8.112, de 1990, a incorporação de 
quintos decorrentes do exercício dos referidos cargos ou funções. 

§ I o A incorporação das parcelas remuneratórias, autorizada 
neste artigo, será efetiVáôa com base no nível da função comissio
nada equivalente no Senado Federal, nos teimOS do anexo desta 
resolução, excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos servido
res da Casa. 

§ 2° A inrorporação de quintos, refere_ntes a cargos ~m co
missão e funções de confiança Dão relacionados do anexo desta :çe_
solução, far-se-á de acordo com os valores vigentes- no órgão a que 
pertence o cargo ou função, observados os critérios de inCOfPora
ção adotados no âmbito.,..® Senado Federal. _ 

Art. 6° Os servidores oriundos· da administraÇão pública fe. 
deral direta, autárquica e fundacional, que no 6rgã0 ou entidade de 
origem tenham exercido cargos em comissão ~ funções de con
fiança, a que-se refere a Lei n° 8.911, de 1994, incoxporadas ou 
não, farão jus à contagem do tempo de exercício nesses cargos ou 
funções 'para os efeitos desta resolução, observado o disposto no 
artigo anterior. ------

Art. 7° Será admitida a conversão dos quintos incorpõiados-,
por parcelas equivalentes: 

I- quando ocorrer transformação do cargo ou funç.io ongr::-
nária da incorporação efetívã.da; 

n - quandl) m:orrer mudança de cargo efetivo, mediante 
provimento efetivo, para Pcxier distinto iio originário da incorpora. 
ção efetuada. 

Art. 8° A conversão prevista no incisO n-do"-ãrtigo ànterior . 
não se aplica ·ao servidor a:p.Jsentado que tenha passado para a ina-
tividade com a incorporação de quintos efetivada. -

Art. 9° A partir da vigência desta resolução, os servidores 
aposcnt'ldmt em cargos isolados de provimento efetivo farão jús·â 
remuneração correspondente à do ocupante de cargo de carreira, 

nível m, Padrão 45, investido em função comissionada equivalen-
te à do cargo exercido. __ 

Art. 10. O artigo 38 da Resolução ne 42, de 6 de maio de 
1993. JX'Ssa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. _38. AO seiVidor investido no cargo de Con
sultor Legis~ivo é assegurada a função comissioriada 
equivalente a 85% (oitenta e cinco pOr cento) da FC~S e 

--com o fator de ajuste da Gratificação de Atividade Le-
gislativa atribuído a esta função. - _ 

Parágrafo único: O tempO -anterior de exerclcio do 
cargo de Assessor Legislativo e do emprego de Assessor 
Parlamentar é computado nos teimos do disposto neste 
art:igci}' 

Art. 11. Aos servidores abrangidos pelos art. 9° e 10 desta 
resolução, é assegura-da, para fms de pagamento, a situação rruiis 
yantajosa entre a anterior e a prevista ·nesta-resoluÇão. -

- Art. 12. Pará fl!lS de aplicação da opção prevista nos arts.1° 
e 3° desta iesolu.ção, o fator de ajusta da Gratificação de Atividade 
Legislativa, atribuído ao Cargo de provimento efetivo, é de 1~3 
(um vírgula cinqüenta e três). 

"'Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica.se aos servi· 
dOres do Senado Federal e órgãos supervfsion8doS~ cedidos a ou~ 
tros órgãos ou entidades públicas, na condição de optantes pelare· 
tribuição do cargo efetivo. 
__ Art· p. f~ca mantida a atuª-1 equivalência, da gratificaÇão de 
repiesentação dos caJEOS em comissão, com o valor da função co
missionada çorrespondente, conforme deimido nas Resoluções n°s 
42 e 51. de 1993. 

Art. 14. Aos setVidores das Categorias de Analista de Infor· 
máticã Legislativa e Técnico de lnformática,Legislativa- Áieas r 
e 2. e Auxiliar de Informática Legislativa- Area 1, a que se referê 
o art. 9<' do Plano de Carreira do Prodasen, é assegurado, a título 
,ge representa~o mensal, valçr correspondente a 85% (no caso da 
Area 1) e 50% {no caso da Area 2) da remuneração, incluindo a 
cQJre~pondente Gratificação de Atividade Legislativa, das funções 
FC-4~ FC-2 ou FC-1, respectivamente. _ _ __ _ 

Pará~fo único._E incQrilpatível a percepção cumulativà da 
parcela de que trata este artigo, com a decorrente da vantagem pes
soal prevista no art. 1° desta resolução e, também, com a remune
ração decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo 
em comissão. 

Art. 15. É ratificada a decisão da Comissão Diretom do Se
nado Federal, adotada na 21 Reunião Extraordinária realizada no 
dia 2 de abril de 1992, sobre o pagamento da Vantagem Pessoal 
denominada "quintos", a que se referem a_ Resolução n° 21, de 
1980: e o art. 62 da Lei D0 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

Art. 16. A vãntagem de que trata esta resolução integra os 
proven!Os de aposentadoria e pensões e se aplica aos servidores 
inativos do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados, nos 
termos do art. 40, §§ 4° e 5°, da Constituição Federal. 

Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação desta resolu
ção correrão .à conta de dotações próprias Jo Orçamento do Sena· 
do Federal e de seus órgãos supervisionados .. 

Art. 18. Esta resolução entra em vigor na data de sua publi· 
_cação, com efeitos fmani::eiros a partir -de 1 o de julho de 1994. 

Art. 19. Revogam-se o art. 41 e o item 2 do Anexo VI da 
Resolução n° 42, de 1993, o art. 36 dos Planos de carreira dos ser
vidores do Prodasen e do Cegraf e demais disposições em contrá
rio. 
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ANEXO 

CARGOS EM COMISSAO E 
FUNÇÕESDECONnANÇA 

(Lei n• 8.911/94) 

Cm:gos de Natureza Especial e 

_: DAS-6 eCD-1 

DAS-5 eCD-2 

DAS-4eCD-3 

DAS-3 eCD-4 

DAS-2 

DAS-1 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmaL (Pausa) 

Não havendo quem peÇo a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram petmanecer sen-

tados. (Pausa) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Esgotada a 

matéria const.ai:J..te-aa Ordeiii do Dia. (Pausa) 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 1.022, de 

1994, de Urgência, lido no Espediente, para o Projeto de Lei da 
Câmaran°79,de 1994. 

Em votação o requerimen'to. _ 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa) · 
Aprovado. 

FUNÇAO COMISSIONADA 
EQUIVALENTE NO 
SENADO FEDERAL, 

PRODASEN OU CEGRAF 

FC-lO 

FC-09. 

FC-08 -· 

FC-07 

FC-06 

FC-OS 

Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 
na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente, nos 
termos do art. 345, n. do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Cbàgas Rodrigues)- Passa-se, ago
ra, à apreciação do Requerimento D0 1.021, de 199.( de urgência, 
lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n° 131, de 
1994. 

Em votação o requerimento. 
. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senw 

tados. (Pausa) · -
Aprovado. 
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará 

na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüeo.te, nos 
termos do art. 345, ll, do Regimento Interno. 

- Ó SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Pres-idência 
convoca sessão extraordinária a realizar~se amanhã, às 10h30min, 
com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO No 179, DE 1990 · 

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

Votação. em turno único. do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de L.::i do Senado n". 179. de 1990 (n° 202!91. naquela 
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Casa). de ai.rtoria do S~nador Fernando Henrique Cardoso. que 
dispõe :>obre o regime de prestação de seiTiços públicos pela 
iniciar-ira pril·ada. pren·sro no-art.l-:'5 da Constituição. e regula 
a concessão de ohra rníh!ica. tendo 

- Parecer profi.:rido em Plenario. Relator: Senador José 
Fogaça. em 'uhstituição às Comíssii~s de Constituição, Justiç:: e 
Cidadania e de Assuntos Económicos. f;l\"Ora\·el ao Substitutivo 
da Cúmara. com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de 
lnfra-Estrurura) 

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 107, DE 1994 

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

Votação. em turno único. do Projeto de Resolução n° 107. 
de 1994(apresentado como conclusão de parecer de Plenário. 
Relator: Senador Gilberto Miranda. em substituição à Comissã<J 
de Assuntos Económicos). que autoriza a Prefeitura do Município 
de São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Município destinadas à liquidação de precatórios judiciai~-

3 
REQUERIMENTO N" 554, DE 1994 

Votação; em turno único, do Requenmento n° 554. de 
1994. do Senador Maurício Corrêa. solicitando. nos termos 
re~imcntais. a transcrição. nos Anais do_ Senado Federal. do artigo 
intitulado Itamar cresce muito como Presidente. publicado no 
Jornal Foíha de S. Paulo. edição de 12 de julho de 1994. 
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4 
PROJETO DE LEI DO SE:"/ADO No 82, DE 1994_ 

(Incluído em (L ,tem do Dia n. · íu mos do art. ··;,I,·' 
Regimento Interno) 

De autoria do Senador Maurício Corrêa. que dispõe S(!Ór<' 

a concessão de subsídio vitalício especial aos ex-Presidentes da 
Rr;pzíblica. 

· (Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Está encena
da a sessão. 

(Levanta-se a sessão às 23h8min.) 

ATO DO PRESIDENTE 
ATO DO PRESIDENTE W376; D6 I994 

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições. 
em conforniidade com a delegação de competência que lhe foi ou
torgada pelo Ato da Comissão Diretora n° 2, de 1973, de acordo 
com a Resolução do Senado Federal n° 42, de 1293. e com o Ato 
da Comissão Diretora n° 53, de 1993. e tendo em vista o que com:-

ta do Proc. o0 013.531/94-8. resolve, nomear. Cll.I~NJ·. ••• 
DE CAMARGOS para o Cargo de Técnico Legislativo- Ni~·~~~ li. 
Área de ·saúde e Assistência Social, Especialidade de EntCmla 
gem, Padrão 16, do Quadro de Pessoal dl'~ Sçn:1.!n Ft·•kr·d. l:'l~l ;.11' 

tude de aprovação em concurso !)úbliço, htmhÜ,igrtc: .. • pd:.:. fH,) ~h-· 
Presidente n° 406, de 1992, puhlicado no Uiário Oiidal 1.11 Uni1k· 
Seção I, de 22 de outubro de 1992. com pm:•1.1 d,• vdit!~,;\· ::~·}t'\' 
gado pelo Ato da Comissão Di•Y"'•>ra n" .' ·, ' " 
I994. 

Sedo Federal, I3 de de;· · "" ·• 
berto J,ucena, Presidente. 



·República Federativa do Brasil 

DIÁRIO DO -CONGRESSO NACIO~AL 
SEÇÃO 11 

ANO XUX- N" 160 QUINTA-FEIRA, 1S DE DEZEMBRO DE 1994 BRASÍLIA- DF 

CONGRESSO NACIONAL 
EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A 
MEDIOA "PROVISÓRIA N° 746, DE; 02 DE DEZEMBRO 
DE 1994, QUE "ADOTA MEDIDAS NECESSÁRIAS A 
CONTINUIO.A9E-D.O -P.RO.CESSO -DE -IM.P.LE.MEJI!TAÇAO DA 
ISONOMIA DE QUE TRATA O ART. 4° DA MEDIDA 
PROVISÓRIA N° 709, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1994, PARA 
OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS": 

CONGRESSISTAS 

DEPUTADO HÉLIO BtCUDO. · .......... . 001, 003. 

. 002, 004. DEPUTADO JAIR BOLSONARO ....... · .. 

seguinte: 

,MEDIDA PROVISÓRIA N" 746. de 2 de dezembro de 19'14 

EMENDA MODlFICATIVA 

Altere-se o artigo I • da Medida Provisória e seus Anexos I e li para o 

"Art. I •. Os vencimentos básicos dos servidores civis ativos. inativos e 
pt'- <ionistas da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do 
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I 

EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES .. 
Diretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA Sll. VA MAIA 
Diretor Executivo 
LUlZ AUGUSTO DA PAZ JÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUlZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
H.ORIANAUGUSfOCOUfiNHOMADRUGA 
Diretor Adjunto 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL 

hnpresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal 
ASSINATURAS 

Semestral ---~-- R$ 23.54 

Tiragem: 850" exemplares 

Poder Executivo da União. a panir de I" de dezembro de 1994. passam a 
ser os constantes dos Anexos I e II desta Medida Provisória. 
Paragrafo único. No prazo de 90 dias a contar da publicação desta Lei, o 
Poder Executivo. ouvida a Comissão Especial de que trata o art. 5° da 
Medida Provisória n• 709. de II de novembro de 1994. e os órgãos 
competentes. proporá ao Cóngresso Nacional a instituição de matriz 
isonômica de vencimentos. aplicável aos· servidores públicos civis · 
dos Poderes da União, bem as demais medidas necessárias à 
continuidade do processo de implementaç.ão isonomia." 

ANEXO I DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 748, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1994 
TABELA DO ANEXO 11 - LEIII,.,gO 

CLASSE PAORAO SUPERIOR INTERMEDIAR lO AUXILIAR 
(40 horas) (30 horas) (40 horas) (30 horas) (40 horas) (30 horas) 

III 489,88 387,41 289,60 217,20 171,411 128,8~ 

A 11 458,38 343,78 277,48 201t 11 163',29 1~.o4e 

I 428.33 321,25 265,87 199,40 155,49 116,61 
VI 376,48 282.38 254,76 191,07 148,07 111,05 
v 354,13 265,59 244,13 183,09 141,02 105,76 

8 IV 343.90 257.92 233,94 175.45 134,32 100,74 
III 333,98 250,48 ~4,19 168,14 127,95 95,96 
11 324,34 243.26 214.86 161.14 121,89 91,42 
I 314,99 238.24 205,92 154,44 116,13 87, !ll 
VI 305,92 ~9.44' 197,37 148,02 110,86 82.11!11 
v 297,11 ~.83 189,18 141,88 105,48 79,09 

c IV 288,55 216.41 181,33 138,00 100,51 75.~ 
III 280,25 210,19' 173.83 130,37 95,81 71, 
11 272,19 204,14 186,64 124.98 -91,34 68, 
I 264.37 198,27 159.76 119,82 87,09 65, 
v 258.77 192,58 153,17 114.88 83,05 82,29 

o IV 249,40 187,05 148,87 110,15 79.21 511,41 
III 242,25 181.69 140.83 105,62 75,56 56,67 
11 235,30 176,48 135,05 101,28 72,09 54,07 
I 228.56 171,42 129,51 97.13 68,79 51,511 
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'ANEXO I -A DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 746, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1994 
' ·-

·TABELA DO ANEXO III DA LEI N" 8.460, DE 1992 

---

;cLASSE IF- -i. ...... v- _:SUPERIOR INTERMEDIARIO AUXILIAR 
' · (40 horas) (30 horas) (40 horas) (30 horas) (40 horas) (30 horas) 

III 443.59 332,69 217,47 163,10 153,31 114,98 
.A 11 418,56 313,92 209,87 157,40 146,34 109,75 

I 394.42 295,81 202,54 151,90 139,69 104,77 

: VI 336.52 252.39 195,47 146,60 133,36 100,02 
I v 314.48 235.86 188.65 141.49 127.33 95.50 
iS IV 303.40 227.55 182,08 138,58 121,58 91,19 
I 

' I 11 292,72 219.54 175.75 131,81 116,11 87,08 
I I! 282.42 211.82 169,6<4 127,23 110,89 83.16 

I I 272.50 204,37 163.75 122,81 105,91 79.43 

I VI 262.92 197,19 158,07 118,55 101,17 75,88 
i v 253,69 190.27 152,60 114,45 96,66 72.49 
:c IV 244,79 183.59 147,32 110.49 92,35 69,26 

III .236.21 1n.15 142.23 106,67 88,25 66,19 

1 

11 227,93 170,95 137,32 102,99 84,34 63,26 
I 219,96 164,97 132,59 99,44 80,62 60,46 

I v 212,26 159,20 128,03 96,02 77,07 57,80 
lo . IV 204,85 153,6<4 123,63 92,72 73,69 55,27 
i 

III 197,70 148,27 119,39 89,54 70,47 52,85 I 
I 11 190,80 143,10 115,30 86,47 67,40 50.55 
I I 184.16 138.12 111.38 83,52 64,47 48,35 

ANEXO I • B DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 746, DE 2 DE DÉZEMBRO DE 1994 

I TRIBUNAL MARITIMO 
DENOMINAÇAO VENCIMENTO BASICO 

JUIZ-PRESIDENTE - 489,88 
JUIZ ' 458.38 
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'·ANEXO I -C DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 746, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1994 

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

DENOMINAÇAO VENCIMENTO GRAT. (ART. 7" 
BÁSICO DA LEI a.60/9~_ 

ADVOGADO DA UNIA O DE CATEGORIA ESPECIAL 489,88 170,92 
ADVOGADO DA UNIAO DE PRIMEIRA CATEGORIA 458.38 163,38 
ADVOGADO DA UNIAO DE SEGUNDA CATEGORIA 428.33 158,17 

' 
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL DE 489,88 170,92 
CATEGORIA ESPECIAL 
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL DE 1" 458,38 163,38 
CATEGORIA 

. 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL DE 'Z' 428,33 156,11 
CATEGORIA 

ASSISTENTE JURI_DICO DE CATEGORIA ESPECIAL 489,88 170,92 
ASSISTENTE JURIDICO DE 1• CATEGORIA 458,38 163,38 
ASSISTENTE JURIDICO DE 'Z' CATEGORIA 428,33 158,17 

ANEXO 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 74e, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1994 

TABELA DE VENCIMENTOS BASICOS APLICA VEIS AOS PROFESSORES DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR 

20 HORAS 40HORAS 
CLASSE NIVEL GRADUADO GRADUADO 

TITULAR u 244,94 469,88 
~ 4 195,95 - 391,91 

I ADJUNTO 

3 186,62 373,24 
2 177.73 355,47 
1 169,2/ 338.54 
4 153.88 307.n 

ASSISTENTE 3 146,58 293,11 
2 139,58 279,15 
1 132,93 265,86 
4 120.85 241,6S 

AUXILIAR 3 115,09 230,18 -
2 109,61 219~ 
1 1 04,39 208,78 
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ANEXO 11 -A DA MEDIDA PROVISÓRIA N" 746, OE 2 OE DEZEMBRO OE 1!194 -- --- - -,. 
TABELA DE VENCIMENTOS BASICOS APLICA VEIS AOS PROFESSORES DO 
M.AGISTERIO'OE 1" E 2" GRAUS -

- .. - 20 HORAS 40 HORAS 
I CLASSE NIVEL GRADUADO GRADUADO ' 
•TITULAR u 226,59 453,19 

4 188,83 ,377,65 
3 179,84 359,67 

E 2 171,27 342,54 
1 163.12 326,23 
4 148,29 296,57 

D 3 141,23 282,45 
2 134,50 269,00 
1 128,10 256,19 
4 120,85 241,69 

c 3 115,09 230,18 
2 109,61 219,22 
1 104.39 208,78 
4 98,48 196,96 

B 3 93,79 187,58 
2 89.33 178,65 
1 85,07 170,14 
4 80.26 160,51 

A 3 76,« 152,87 
2 72,80 145,59 
1 69,33 138,66 

JUSTIFICAÇÃO 

-
A Medida Provisória tem, em seu artigo I", a intenção, essenCialmente, de 

conceder acn!scimo de vencimentos aos servidores da Tabela III da Lei n" 8. 460/92, por 
me~o da unificação desta com a Tabela ll da mesma Lei. Ao mesmo tempo, nenhum 
acresci mo de vencimento é concedido aos · servidores incluídos nessa Tabela, 
permanecendo, portanto. a diferença existente em relação ã tabela do Legislativo e 
Judiciário 

'lo entanto. mesmo esta "unificação" de valores resulta inconsistente, ã 
medida que permanecem diferenciações injustificadas. ã luz do critério de wúficação, 
como entre as tabelas do Magistério superior e de l"_e ~· <J:raus. 

É relevante lembrar que tanto o reajuste ora concedido quanto o de que 
trata a MP 709 destinam-se, na verdade. a reduzir a diferença entre as tabelas dos # 
Poderes gerada pela concessão aos servidores miltares de aumento diferenciado de 28,86 
%, posteriormente aplicado aos servidores civis do Legisltivo e Judicário. Apenas os 
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~i vis do Executivo não "torain contemplados com este aumento, rompendo-se-o equilíbrio 
firmado pela Lei n• 8 460/92. 

A proposta. assim. e de substituir-se as tabelas propostas por tabelas 
.:orrespondentes ao valor de agosto de 1994 somado aos 28.86 % de defasagem. o que 
'~ulta em valores superiores aos propostos pela MP, deixando-se a questão da 
Ünificação de tabelas para a ocasião de implantação da matriz isonomica. Para tanto, 
lixa-se o prazo de 90 dias, de· modo a dar-se cumprimento ao disposto na MP 709, 
relativamente ao prosseguimento dos trabalhos da Comissão Especial de isonoli'Úa e ao 
estabelecimento de vencimentos. em cada caso. ajustados aos cargos cujas atribuições 
sejam· iguais ou assemelnadâs. respeitados os seus requisitos de complexidade das 
·<llllfas, critérios de desenvo; ~11ento. promoção, progressão e qualificação. conforme 
estabelece o art. s• da MP 709. 

Sala das Sessões. em '+ /1zA4 
~'?m~ 

. _;_-' . 

lt~LÀ o ~tCl)'l)() 
"';1\-;'f::,r; 

~;;;~- '~;~~--~~-----------~-·-·~-·--=~-~~p~-7-~_;_" ________________________ _ 
- · •. .AiJ-Tõlf __ ___;,._~~~--=C-~--'-"-..;_,-"-"-1.

1 
-~;.. "o•.r"""o--

JAIR BOLSONARO . I' 296 
------------~~~~--------~------------~ 
-------=~---~-=-;-:-c="'--.:;_-=-->lf"'J--------------------

SU"<lESSI\It.l 2 :; · ;,~.;,'!'UtTI~A 3 ! >,!O()t,.IC.~!\1.0. 4 ~ • .loOI'l'IV.t. 9 o- SUiiiSTI!UITIY() ~~ 

----~-~~-'--~~--_,C.-~--1'flCTO .,----~--~-""------~-;_ __ 

Acrescente-se à Medida Provisóri2 n" 746, de 2 de d.·zembro de 1994, o 
presente artigo remunerandO-se os demais: 

_ _ Art.. 3" O valor da pemalo espedal insiitllida peia Lei n• 8.0~9, de 4 de julbo 
de 1990. deve ser equivalente a penolio militar deixada por um 5egundi>-Uftelúe de 
carreino d..u Forças Armadas. com 5 (cinco> 2DOS de efetívo serviço. 
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JUSTIFICATIVA 

A presente emenda tem a fmaüdade de adaptar a penslo da Lei n• 8-059, de 4 
de julho de 1990, que regula os incisos II e III do artigo 53 do ADCT, com o que 
estabelece o parágrafo 5" do artigo 40 da Constituiçlo, em conformidade com o 
decidido no Mandado de InjiUlçio n• 274-6. 

Çomo esta pensio era calculada na base de 20 (vinte) vezes dois dias do soldo de 
2" tenente acrescidos da gratificaçio de atividade militar (GAM), nio havia 
discrepância, pois era de me~mo valor da penslo militar deinda por um segundo
tenente das Forças Armadas, qualquer que fosse o seu tempo de serviço. 

Como, a partir da ·aplicação do parágrafo 5" do artigo 40 da Comtituiçllo 
Federal, os valores são díspares, isto é, a cada 2" tenente corresponderá uma pensio 
militar, dependendo do tempo de serviço, cursos, etc ... , que possuir, há necessidade de 
ser estabelecido um parimetro para o cálculo da pensio especiaL 

Para que haja compatibilidade entre o texto do inciso II do artigo 53 do ADCT, 
no que tange ao valor do beneficio, tomou-se por base o segtmdo-tenente de carreira, 
com 5 (cinco) anos de efetivo serviço, tempo dispendido para galgar este posto por um 
cidadio que inicia sua carreira em uma das escolas de formaçlo das ForÇM-Armadas. 

2 ; 
PUBLICAÇAO DE ACO~JAOS 

Quadragésima primeira (4la,) Ata de Publicação de Acórdãos r! 
alizada nos termos do art. 95 do Regimento Interno. 

HAHDAOO. 
ORIGEH 
RELATOR 
AGTES.' 
AOVS. 
AGOOS. 

SXO PUBLICADOS OS AC0RDXOS DOS SEGUINTES PROCESSOS: 

OE INJUNCAO H. 274-6 - (AgRy) 
DISTRITO FEDERAL 

' KIH. HARCO AURELIO 
• ALBINA ROSSINE DE SOUZA E OUTRAS 

HERBERTO ALFREDO VAROAS CARNIOE E OUTROS 
PRESIDENTE DA REPUBLICA E CONOREBSO NACIONAL 

Dcci~iu: Apre~entado o fRito ea ae~a. o Ju\g&aRnto foi 
adiado e~ Ylrtude do adia~tado da hora. Plenário, 01.7.91. 

Oecl•ão: 
adiado ea Ylrtude do 
Hlnlst~os Cillo BorJa 

Apresentado o feito e~ MRSa, o Ju\gaaento foi 
adiantado da hora. Ausentes, ocaslona\aRnte, o~ 
e Paul~ Brossard. Plen,r\o, 19.12.91. 
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Oec t .. ~a: Por vota~ã'"a unin I••• 
PraviMrnta ao agrave r~glmental. Votou o 
ocaslonal-.ntt, c Ministro Francisco Rezek. 
Rep~bli~a. Dr. Moacir Antonio Hachado da Silva, 
do Dr. Aristides ~unquelra Alvarenga, Plenário, 

o Tribunal nteou 
Presldrntt. Ausente, 

Procurador-Geral da 
na a•1sinc I a ocasIonal 
18.11.93. 

PENSÃO MILITARES. A norma inserta na 
Constituição Federal sobre c ~6Jcn.lo de penso!o, levando-se em 
conta a totalidade dos vencimentos ou pr·o•·entos do servidor 
falecido tem aplicação imediata, no!o dependendo, assim, de 
regulamentação. A expresso!o conti'da no § St do artigo 40 do 
Diploma Maior - • até o 1 imite estabelecido em lei • refere-se 
aos eetos. também impostos aos proven!os e vencimentos doe 
servidores. A hipótese não enseja o mandado de iniunco!o. 

(Diário da Justiça nQ 230, ·da 3 Dez 93 - Ssçllo I - 26356) 

\IEDIDA PROVISÓRIA :-.~• 746. de 2 de dezembro de 1994. 

EMENDA ADITIV' A 

Inclua-se. onde couber: 

".-\rt. . Será conceclido adicional de vencimento aos servidores pelos 
cursos realizados. com aproveitamento. inerentes ou essenciais ao ingresso 
t: promoção nas respectivàs Carreiras. 
~ ! 0

• O aclicional a que se refere o "caput" será devido a partir da 
conclusão. com aproveitamento. do CI.II'SO correspondente. 
§ 2°. São fixados os seguintes percentuais de acliciODAI. incideutl:s sobre o 
vencimento básico: 
I - lO o/o.. no caso de curso de aperfeiçoamento. especialização ou fomíação 
previstos em regulamento com carga horária de 200 a 1.200 horas; 
II - 18 o/o.. no caso de curso de aperfeiçoamento. · especialização ou 
fonnação previstos em regulamento com carga horária entre 1.200 e 2.000 
horas; 
III - 35 % no caso de curso de formaçio previsto em regalmJento com 
carga horária supenor a 2.000 horas. ou curso de mestrado 

' 
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aperfeiçoamento ou especialização específicos, previstos em regulamento; 
I V - 70 Õfo no caso de curso de doutorado ou de altos estudos, previstos em 
regulamento; 
§ 3°. Ressalvados os casos previstos em regulamento, será devido ao 
servidor que posswr mais de um curso o adicional de maior valor. 
~ -l0

. Os adicionais ·de titulação, e as gratificações de habilitação 
profissional e de habilitação policial atualmente vigentes sedio ajustadas ao 
(iisposto neste artigo, vedada a percepção cumulativa das devidas por mais 
de uni curso." 

JUSTIFICAÇÃO 

Se aos servtdores militares são estendidas e majoradas Gratificações de 
Habilitação e lndenizações de Representação, é evidente que aos servidores civis 
podemos conceder os meios diJ;eitos. 

A presente emenda visa, portanto. estender aos servidores civis Gratificações de 
Habilitação Profissional. hoje atribuídas a algumas carreiias e categorias, de modo a 
incentivar o procésso de profissionalização pela via da sujeiçio a cursos de formaçio e 
treinamento. 

É esta a premissa que justifica que todos os servidores militues sejam 
contemplados com tais gratificações. O mesmo princípio deve ser aplicado aos civis, 
apenas tendo-se o cuídado de regulamentar a concessão destas vantagens para evitar 
distorções e o aproveitamento de situações como os chamados "cursinhos Walitta" para 
a atribuição indiscriminada de vantagens. 

Sala das Sessões, ':t.( .!.2. /~4 

~~-~
~.ííiJo'SIOJll() 

r-r\ /s.'P . 
- . 
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Adicione-se onde couber. o seguinte artigo: 

Art. O auxilio-funerar é devido aos beneficiários do ex-combatente, 
llbededda a ordem de habilltação de que trata a Lei n• 8.059 de 4 de julho de 
1990, em valor equivalente ao o;Ôidn de segundo-tenente das Forças Armadas. 

Justiflcat1va 

A concessão do auxilio-funeral aos beneficiários do.~ -trabalhadores 
bra~ileiros encontra suporte nas legislações pertinentes tanto ao serviço público 
mmo privadll. Assim, excluir o ex-combatente deste direito é, no mínimo, uma 
grande inJustiça do Estado Nacional aos nessos verdadeiros heróis, que, na 
grande maioria, llptaram pela percepção da pensão especial ficando, portanto, 
sem o amparo do beneficio em questão. -



--------~---
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EMÇNDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃà _MISTA, 
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A
MEDIDA PROVISÓRIA N° 749, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 1994, QUÉ- "DISPO E SOBRE A CRIAÇÃO. DOS CARGOS -
EM COMISSÃO QUE· MENCIONA" .·(Reedição da MP n° 
6~5/94: 

CON-GRESSISTA EMENDA N° 

SENADOR GILBERTO MIRANDA. 0001. 

"• ' ., ; . 

Inclua-se no texto da Medida Provisória no 749, 
de 1994 o seguinte artigo 2°, renumerando os demais: 

"Art. 2° Os membros dos Conselhos de 
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos 
Fiscais do Ministério da Fazenda, a estes órgãos 
vinculados na forma do art. 4° da Lei no 8.162, de 
8 de janeiro de 1991, perceberão a gratificação 
de presença de que trata o parágrafo único do 
art. 1 o da Lei n° 5. 708, de 4 de outubro de 1971, 
reguiamentacta pelo Decr-eto n"- 89.38-2; de-19 Ele 
outubro de 1971, à razão de um vinte avos 

· (1/20), por sessão, da retribuição integral do 
Cargo de Direção 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 
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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 remuneração condigna aos membros dos Conselhos de 
Contri.buintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da 
Fazenda. --- · · 

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 defaságem 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 contribuintes pelas 8 (oito) sessões que participam mensalmente nas 
suas respectivas camaras 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 profissionais liberais que, com o sacrificio de muitas horas de 
trabalho, prestam sua colaboração nos Conselhos supracitados. 

Trata-se de medida cujos efeitos financeiros 
para o Erário são insignificantes, mas que há de contribuir dé forma 
efetiva para o prestígio de tão importantes órgãos da administração 
Pública. 

Publicada no DCN (Seção 11), de 15-12-94 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 

Lucena, Presidente, nos. .termos 00_ art. 48, item 28, do Regimento 
Interno. promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 72, DE 1994 

Autoriza a elevação tempõfária dos limites de 
endividamento do Estado do Ceará, a r~m de que pos-
'sa contratar. operação de crédito externo, com o Ban
co Internadonal para Reconstrução e Desenvolvi
mento - BIRD, destinada ao 6nanciamento parcial 
do Projeto de DesenVolvimento Urbano do Estado do 
Ceará - PROURB, com garantia da União, no valor 
de até US$140,000,000.00. 

O Senado Federal resolve: 
Art. }0 É o Estado do Ceará _autorizado- a elevai-teJlliX)nU'ia· 

mente os seus l.in;lites de endividamento, nos termos da Resolução 
n' 11, de _!294. do Senado Federal, para contratar operação c!cl cré
dito extemo, no valor de até US$140,000,000.00 (cCnto e quarenta 
milhões de dólares norte-americanos) jm;~:_tQ ao Banco Internacio
nal de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. 

§ I 0 É a União autorizada, nos termos da Resolução n° 96, 
de 1989. do Senado Federal. a conceder garantia à operação auto
rizada neste artigo. 

§ zo A operação de crédito externo autotjzada n~ste a.rtj._go 
destina-se ao rmanciamento parcial do Projeto de Desenvolvimen
to Urbano do Estado do Ceará - PROURB, a cargo da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. 

Art. 2° A operação de crédito autorizada se realizará sob ãs 
seguintes condições: _ 

a) valor pretendido: R$119.420.000,00 (centO e derenove 
milhões. quatrocentos e vinte mil reais), ··e·quiva.lentes a 
US$140,000,000:.00 (cento e quarenta mifuões de dólares norte
americanos) em 30 de setembro de 1994; 

b) contragarantia: cotas de reparticipação constitucional 
das receitas tributárias estabelecj4as nos atts. 157 e 159, comple
mentadas pelas receitas próprias, nos termos do art. 167, § 4°, to
dos da ConstitUíçãci Federal; 

c) garantidor: República Federativa do Brasil; 
d) destinação dos recursos: Programa de Desenvolvimen

to Urbal;lo..do Estado do Ceará- PROURB: 
e) juros: 0,5% a_.a._ acima do custo -dos qualifie(f borro~ 

wings, contados no semestre precedente; 
()comissão de compromisso: 0,75% a.ã. sobre o montante 

não desembolsado, contada a partir de sessenta dias após a data da 
assinaturn do contrato; 

g) condições de pagamento: 
- do principal: em vinte prestações semestrais, iguais e 

consecutivas, no valor de US$7 ,000,000.00 {Set~· iriilbões de dóla
res norte-americanos) cada uma. vencendo-se a primeira em 15 de 
setembro de 2009; 

-dos juros: semestrahnente vencidos, em 15 de março e 15 
de setembro de cada ano; 

-da Comissão de compromissos: semestralmente vencida, 
em 15 de março e 15 de setembro de cada ano. 

Art. 3° A autorização -concedída por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quínhentos e quarenta dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. -Senador Hum~ 
berto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federnl aprovoU, C eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do barto. 48, item 28, do Regimen
to lntemo, promulgou a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 73, DE 1994 

Altera a denominação de órgãos da estrutura 
administrativa do Senado Federal e dá outras provi
dências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° A Assessoria, a Consultoria-Geral e a Subsecretaria 

de Apoio Técnico a Orçamento Público passam a denominar-se 
respectivamente, Consultaria Legislativa, Advocacia do Senado 
Federal e Consultoria de Orçamentos, classificadas como órgãos 
de assessoramento superior do Senado Federal •. com as alterações 
de estrutura estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 2°. À Consultaria Legislativa compete a prestação de 
c6hsultoria e assessoramento à Mesa, às Comissões e aos Senado
res no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas 
funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na ela
boração e divulgação de estudos técnicos opinativos sobre maté
ífas de interesse instítuciõnal do Senado Federal e do Congresso 
Nacional, na preparação, por solicitação dos Senadores, de minu
tas de proposições, de pronunciamentos e de relatórios, bem ainda 
na prestaÇão de esclarecimentos técnicos atinentes ao exerclcio das 
funções constituCionais do Senado Federal. 

o ParágrãbúD.ko. São órgãos da Consultoria Legislativa: 

I - Gabinete; 
ll- SeiViÇo de Apoio Técnico; 
ITI- Serviço de Apoio AdministratiVo. 
Art. 3°-AO Gabinete da Consultoria Legislativa compete 

providenciar sobre o expediente, as audiê!lcias e a representação 
do titular; executar as tarefas de sufX'Ite admfuistrativo vinculadas 
às atribuições do titUlar e auxiliá-lo no desempenho de suas ativi
dades. 

Art. 4° Ao Serviço de Apoio Técnico comPete orientar, 
coordenar a controlar as atividades de provimento de dados, análi
ses e infoimações básicas, necessárias ã eXecução ôoS fiãbalhos de 
consultoria e assessoramento. 

§ 1° São órgãos do Serviço de Apoio Técnico: 
I- Seção de Pesquisas Juridicas; 
n - Seção de Pesquisas Econõmicas; 
ITI- Seção de Pesquisas Sociais; 
IV- Se_s:ão de Docunrentação, Arquivo e Divulgação. 
§ - zoA Seção de Pesquisas Juridicas compete coletar, or

ganizar e preparar dados e infol1llaçôes de ordem jurídica necessá
rios à elabox_:a.ção de trabalhos pelos Consultores Legislativos. 

§ 3° A Seção de...Pesquisas Econômicas compete coletar, or
ganizar e _preparar dados e informações de natureza econõmica ne· 
cessários à ~lallÓraçao de trabalhos-pelos Consultores Legislativos. 

§ 4° A Seção de Pesquisas Sociais compete cóletar, Organi
zar e preparar dados e informações da área sóclal necessários à 
elaboração~ trabalhos pelos Consultores Legislativos. 

§ 5o A Seção de Documentação, Arquivo e Divulgação 
compete p1anejar, coordenar e executar as atividade~ relativas à 
guarda e conservação_dos_docume_Qtos de interesse da Consultaria 



9128 Quinta-feira 15 DIÁRIO DÓ CoNGRESSO NACIONAL (Seção m Dezembro de 1994 

Legislativa; e promover a divulgação de trabalhos realizados pelo 
órgão. 

Art. 5o Ao SeiViço de Apoio Achninistraíivo compete orien
tar, coordenar e controlar as atividades de provimento de serviços 
e materiais necessários à execução dos trabalhos de consuhoria e 
assessoramento, eao funCionamento dos demais órgãos da Con
sultaria Legislativa. 

§ I o São órgãos do Serviço de Apoio Administrativo: · 
I-Seção de Adminishação; 
ll - Seção de Mecanograím e Reprograím; 
III- Seçãode Registro eAcompanhameD.toâe;Proposições~ 
IV- Seção de Recursos Humanos. 
§ 2" À Seção de Administração compete receber, controlar e 

distribuir o.. expediente e o material da Consultaria Legislativa, 
proceder ao controle interno de seu pessoal; e executar ootras tare
fas correlatas. 

§ 3° X Seção de Mecanografia e ReprograllÃ Conipete exe
cutar os trabalhos de COIDJXlsição e reprodução de textos; e execu
tar outras tarefas cone latas. 

§ 4" À Seção de Registro e AcoiDpllllhamento de Proposiçõ
es compete receber e registrar as demandas de trabaJhos de consul
toria e assessoramento, infoi:n:uir sobre sua distrib.Ii~ e devolu
ção; e sobre, a tramitação de proposição do Senado Fedem!: 

§ soA Seção de Recursos Humanos compete providenciar a 
exeo.Jção de programas de treinamento e aperfeiçoamento dos 
sexvidores do Orgãos, dar apoio a semináríos, Sim,pósios e eventos 
semelhantes; e executar outras tarefas cotrelatas, em consonância 
com o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Se
nado Federal- CEDESEN. 

Art. 6° À Consultaria de Orçamentos compete a prestação 
de consultoria e assessoramento em planos e orçamcintos públicos, 
à Comissão Mista Permanente de que trata o§ 1° do artigo 166 da 
Constituição Federal. à Mesa, às demais Comiss&s C aos Senado
res no desempenho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas 
funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na ela~ 
boração, execução, acompanhamento e fiSCalização de planos e or
çamentos públicos, quando de interesses institUcionais do Senado 
Fedetal e do Congresso Nacional, na preparação, por solicitação 
dos Congressistas, de minutas de proposições e de relatórios sobre 
planos e orçamentos públicos, bem ainda na prestação de--eSClare
cimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucio
nais do Senado Federal e do Congresso Nacional, em matéria de 
planos e orçamentos píbHcos. 

§ I o São órgãos da Consultoria de Orçamento: 
. I - Gabinete; 
II- Serviço de Apoio Técnico; 
III- Serviço de Apoio Administrativo. 
Art. 7° Ao Gabinete compete providenciar sobre o expe

diente, as audiências e a representaÇão do titular, executar as tare~ 
fas de suporte administrativo-vinculadas às atrihlições do titular e 
auxiliá~ lo no ~sempenho de suas tarefas. _ 

füt .. 8°1 Ao SetViço de Apoio Técnico coni.pete-- Orientar, 
coordenar, controlar e promover o levantamento e organização de 
dados e informações sobre planos e orçamentos públicos, necessá
rios à prestação de suporte técnicO e -SiStémico ·aos tii.balhos de 
consultoria e assessoramento desenvolvidos pelo órgão. - -

§ 1° São órgãos do ServíÇOdeApoioTécnico: 
I- Seção de Normas e Legislação; 
ll - Seção de Acompanhamento Orçamentário; 
III -Seção de Apoio à Audiloria e FlSCalização. 
§ 2° À Seção de Normas e Legislação colnpete coleiar e orM 

ganizar leis, atos normativos e outras informações específicas da 
área, necessárias à preslação da consultoria e assessoramento de 

competência do órgão; e articular o processamento de dados, a im
pressão doS documentos e aos contatos com os órgãos do Poder 
Execulivo feferentes a planos e orçamentos públicos. 

· § 3° À Sessão de Acompanhamento Orçamentário compete 
coletar, organizar e preparar elemenlOs infonna.tivos: de acompa
nhament~ dos re....-ul'8os públicos e dos dispêndios públicos, neces~ 
sários à exeçução doS tnJ.baJbos de consuhoria e ~sessoram.ento. 

.. §_ 4" A Seção de Apoio à Auditoria e Fiscalização compete 
executar as tarefas de .suporte de dados e informações necessárias 
à realização-das atividad_e~ de consultoria e assessoramento rela
cionadas com a furlção fiSCalizadora do Poder Legislativo. 

Art. 9" Ao Serviço Administrativo corilpete executar as atiM 
vidades de provimento de setViços e materiais necessários à imple- · 
mentação dos trabalhos de consultaria e assessoramento em oxya
mentos públicos e ao funcionamento dos demais órgãos da Con
sultaria de Orçamento. 

Art. 10. À Advocacia do Senado Fedem! compete prestar 
consultaria e assessoramento jurídicos à Mesa. à Comissão Direto
ra e aos demais órgãos .da estrutura administrativa da Cas8; e for
necer à Advocacia-Geral da União as informações e o respalde 
técn..i.ç9 .necessário à defeSa judicial e extra_judici.ãJ dos interesses 
do Senado !Federal. 

Parágrafo único. É órgão da Advocacia do Senado Federal 
o geu Gabinete. 

Art. 1 L Ao Gabinete da Advocacia do Senado Federal 
cOmpete provideóclai SObre o ex~ente, as audiências e a repreM 
sentação do titular, executar as tarefas de suporte administratiVo 
vinculadas à competê~cia do órgão e auxiliar o seu titular no de
sempenho de suas atividades. 

.Art. 12. Ao eón"sultor-Gera.I .Legislativo e ao Consultor-Ge
ral de Orçamento incumbe planejar, supervisionar, coordenm;: e 
controlar a execução das atividades de coDJ.pCtência do órgão e de 
suas unidades administrativas: encaminha! à comissão Diretora o 
Programa Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Atividades da 
respectiva Consultaria; designar servidor' para participar de ativi~ 
dade --de treinamento ou aperfeiÇOamento; submeter ao PreSidente 
os nomes dos Consultores-Gerais Adjuntos; solicitar ao_DiretQr
Geral a designação ou dispensa de servidores do exen::icio de fim
ção comissionada e a 1otiç.ão de servidores de sua escolha nos ser
viços da respectiva Consultoria; impor penalidades, nos limites do 
Regulamento Administrativo, e desempenhar outras atividades pe~ 
culiares ao cargo, de iniciativa jX'ópria ou _de ordeiD: ~perior. 

Art. 13. Ao Advogado-Geral incumbe planejar, supervisiO
nar. coordenar e controlar a execução das atividades de competên
cia da A4vocacia do Senado Federa_!, encaminhar à Comissão Di-

- re"tora o Programa Anual de Trabalho e o Relatório !\Dual ~.Ati~ 
Vidãdes; designar servidor para participar de atividades de treina
men_to ou aperfeiçoamento; selecionar e indicar ao D:ii'etor-Geral o 
nome dos servidores para preenchimento de funções comissiona~ 
das do órgão; solicitar ao Diretor-Geral a lotação no seu Gabinete 
de setVidoz:es de sua escolha; impor penalidades, nos limites esta
belecidos no Regulamento Administrativo; e desempenhar outras 
atividades peruliares ao cargo. de iniciativa pr6Pri8. ou de ordem 
superior. 

Art. 14. Ao Consultor-Adjmto, da Consultoria Legislativa e 
da Consultoria de Orçamento, incuri:ibe efeiuar a coordenação léc
nica de núcleo de consultoria e assessoramento; programar as ati
vidades do respectivo núcleo e proceder à distribuição dos traba
lhos aos seus componentes; acompanhar a execução dos SCIVÍÇOS 

distribuídos ao núcleo e controlar os seus prazos; controlar a quali
dade dos trabalhos realizados no núcleo, consertando com os res~ 
pectivos autores, as alteniç:Ões que jUlgue neCessárias; supervisio
nar as atívidades de provimento de dados, análises e infonnações 
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básicas, necessárias aos trabafuos de consultaria e assessora.mento; 
supervisionar ãtiviâades administrativas do órgão e exercer outras 
atribuições pertinébtes que lhe sejam cometidas. 

Art.15. Ao Assessor, a que se refereoharto. 31 desta Reso
lução, incumbem atividades de -GSsessoramento técnico ã Presidên
cia do Senado Federal ou, por designação desta. a outro órgão ou 
autoridade da Casa, consistindo no exanfe de processos, problemas 
e assuntos administrativos, rmanceiros, econômicos e jurídicos de 
interesses do Senado Federal; na proJX>Sição de medidas tendentes 
a aumentar a eficiênda e a eficácia dos serviços; e no desêfõ.penho 
de outras atividades peculiares à função que lhe sejam designadas 
por autoridade superior. 

Art. 16. Ao SecretArio de Consultaria incumbe a prestação 
de assistência aos dirigentes da Consultoria Legislativa e de Orça
mento. e aos Consu_Uorçs_ Legislativos e de ~ente no desem
penho de suas atribuições; efetuar as pesquisas de dados e infor
mações que lhe foreiD' solicitadas; colaOOrar na elabomção e for
matação dos lrabalhos de consultaria e as~soramento; e desem
penhar outras tarefas peculiares à função. 

Art. 17. Ao Assistente Juridico incumbe subsidiar o traba
lho dos Advogados da Advocacia do Senado Federal; acompanhar 
os processos de interesse da Casa junto ao Poder Judi~o e a ou
tros órgãos públicos, informando sobre a sua tramitação; e exercer 
outras tarefas peculiares à função. 

Art. 18. Ao Consultor Legislativo incumbem atividades, 
de nível superior e especialização, de consultoria e assessora
mente técnico à ComiSsão Diretora, à Mesa. às Comissões e 
aos Senadores no desempenho, no âmbito do Congresso Nacio
nal, das suas funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, 
consistindo na elaboração e divulgação de estudos técnicos opi
nativos sobre matérias de interesse institucional do Senado Fe
deral e do Congresso Naciona_l, a preparação, por solicitação 
dos Senadores, de minutas de proposições, de pronunciamentos 
e de relatórios e na prestação de esclarecimentos técnicos ati
nentes ao executivo das funções constitucionais do Senado Fe
deral. 

Art. 19. Ao Consultor de Orçamentos incumbem ativida
des, de nível superior, e especializado de prestação de consulto
ria e assessoramento em planos e orçamentos públicos à Co
missão Mista Permanente de que trata· o § 1° do artigo 166 da 
Constituição Federal, à Mesa, às demais ComissõeS e aos Sena
dores no desempenho, n<? âmbito do Congresso Nacional, da 
suas funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistin
do na elaboração e divulgação de estudos técnicos opinativos 
sobre elaboração, execução, acompanhamentO- e fiscalização de 
planos e orçamentos públicos, quando do interesse institucíonal 
do Senado Federal e do Congresso Nacional, na preparação, 
por solicitação dos Congressistas, de minutas de proposição, e 
de relatórios sobre planos e orçamentos públicos, e na presta
ção de escl~ci.D:tentos técnicos atinentes ao exercício da fun
ções constitucionais do Senado Federal e do Congresso Nacio
nal, em matéria de plános e orçamentos públicos. 

Art. 20. Ao Analista Legislativo de área de advocacia in
cumbem atividades de nível superior, consistindo na execução de 
estudos técnicos opinativos sobre matérias jilridicas de interesse 
institucional da Casa e de competência de sua Advocacia, na pre
paração de informações em mandados de segurança e em outros 
procedimentos judiciais referentes ao Senado Federal ou de inte
resse deste, na aOJação, sob orientação do titular da Advocacia do 
Senado Federal, na representação judicial e extrajUdicial da Ins
tituição; e execução de outras tarefas correlatas que lhe sejam 
~tribuídas. 

_ Art. 21. Ao Advogado incumbe SJ;!bsidiar o trabalho do Ad
vogado-Geral no exercício das atividades de c6nsult0ria e assesso
ramento jurldicos à Mesa, à Comissão Diretõra, ao Primei!o Secre
tário, ao Diretoc-Geral. ao Conselho de AdministraÇão e -demais 
órgãos da Casa; elaborar textos de minutas-padráo de coDI.Iatos e 
convênios, em qUe foc parte O Senado Federal; exercer outras tare
fas peculiares à função. 

Art. 22 Os artigos I O e II da Resolução do Senado Federal 
no 42, de 1-993, passam a vigorar com a seguinte .!edã.çã"O: 

"Art. 1 O. A carreira de. Especi8.Im.ção em Ati· 
vidades Legislativas compreende as categorias de 
Consultor Legislativo, Consultor de Orçamento, Ana
lista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Le--
gislativo. , 

A_rt. 11. As categorias referidas no artigo ante
rior são integradas pelas seguintes áreas, organizadas 
em níxeis: 

I- Categoria: consultor Legislativo, Nível m 
Área: 
1 - Consultaria e assessoramento legislativo; 
II - Categoria: consultor de Orçamentos, Nível III 
ÁJ:ea, 

i o- Consuliorlà e a.~isessónunento-em mçamentos; 
III- Categoria: Analista Legislativo, Nível m 
Áreas: 

9 - advocacia; 
·IV- Categoria: "Técnico Legislativo, Nível II 

V- Categoria: Auxiliar Le"glslativO, Nível I 

- Parágrafo único. --·-....... -·--·-··--.. -··--·-" 
Art. 23. Os cargOs da categoria de Assessor Legislativo, 

ocupados ou vagOs, passam a denominar-se Consultor Legislativo 
mantidas as atuais atribuições. com a redação do artigo 18 desta 
Resolução, e as demais normas pertinentes. 

Art. 24. Aos cargos da categoria de Consultor de Orça
mentos, com as atribuições previstas no harto. 19 desta resolu
ção, aplicam~se as normas concernentes à categoria de Consultor 
Legislativo. - · 

Art. 25. Os servidores integrantes das categorias de Consul
tor de Orçamentos e de .f'illalista Legislativo- área de advocacia, 
criadas por esta resolução, estão sujeitos a 40 (quatenta) horas se
manais de trabalho (harto. I9 da l.ei n• 8.112/90). 

Art. 26. As- funções comissionadas de Consultor-Geral e 
Consultor Adjunto, das ConsuJtorias Legislativas e de Orçamen
tos, serão preenchidas por servidores das categorias de Consultor 
Legislativo ou ConSultor de Orçamentos, e a função comissionada 
de adVogado, por servidor da-Cãtegoria de Analista Legislativo
área de advocacia. 

Parágrafo único. As funções comissionadas de Consultor
Adjunto e de Advogado incluem-se entre as exceções menciona
das do artigo 6°,-4°, da resolução do Senado Federal D0 42, de 
1993, com a redação dada pelo artigo 2o da resolução do Senado 
Federal n• 5 I. de 1993. 

Art. 27. Os núcleos de consultaria e asseSsoramento legisla
tivo e de orçamentos indicarão ao Consultor-Geral servidores do 
respectivo núcleo, em lista tríplice, para exercício de função de 
Consultor Adjunto da área técnica correspondente, pelo período d_e 
um ano, admitida a recondução. 

Art. 28. As tabelas de fun_ções comis_sionadas das anti-
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gas Assessorias, com suas respectivas Subsecretarias. e 
Consultoria-Geral passam a vigorar na forma do Anexo I 
desta resolução. - - --- -

Art. 29. Ocorrido o primeiro provimento dos cargos de 
Analista Legislativo -ma de advocacia, previstos nesta resolu
ção. ficam extiiltas duas funções comissiooada.s de Assistente Jurí
dico '- FC-6 e criadas duas funções comissiooadas de Assistente 
de Controle de JnfOJ:DlllÇão- FC-4, na tabela de funções·éomissio
nadas da Advocacia do Senado Federal. 

AJ.t. 30. Ficam extintas as funções comissiooadas de Encar
regado de Assessoria- FC-4. 

Art.. 31. As funções comissionadas de Assessor- FC-7 
ficam transformadas em cargos de provimento em comissão, 
com nível e retribuição equivalentes aos de Assessor Técni
co. devendO sua lota.çio ser estabelecida pela Comissão Di
retora. 

Art. 32: São transformados quinze cargos de Técnico Le
gislativo, nível TI, área 6, especialidade artesanato, e cinco car
gos de Analista Legislativo, nlvel m, área de apoio técnico ao 
processo legislativo, especialidade processo legislativo, em car
gos de Consultor de Orçamentos, nível m. área de Consultaria e 
assessoramento em orçamentos, a serem preenchidos mediante 
concurso póblico especifico de provas e títulos, e vinculados à 
ConsuJtoria de Orçamentos, ressalvado o disposto no parágrafo 
único de!>te artigo. 

Parágrafo único. Aos aluais Assessores Legislativos 
coocursados na área de direito tributário e fmanceito e em 
exerdcio na Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos:
Públicos é facultada a opção, no prazo de trinta dias da pu
blicação desta resolução, pelo cargo de Consultor de Orça
mentos a que se refere este artigo, sem alteração do padrão 
em que se encontram. 

Art. 33. São lrnDSfOimados nove caigOS de Analis!Jl Legis
lativo, nfvel Iii. área 2, especialidade processo legislativo, em Car
gos de Consultor Legislativo, n.ivel m. área de consultaria e asses:
sornmento legislativo, a serem preenchidos mediante concurso pú
blico específico de provas e títulos, e vinculados à Consultoria Le-
gislativa. - - - --

Art. 34. São lraljsfonnados dez caigOS de Analis!Jl Legislati
vo, nível m. área 2, especialidade processo legislativo em cargos 
de Analista Legislativo - área de advocacia, a serem preenchidos 
mediante concurso público especifico de provaS e títulos, e vincu~ 
lados ã Advocacia do Senado Federal. 

Art. 35. As funções. ComisSionadas de Cbefe de Gabinete de 
Senador, de Membro da Mesa, de Lideranças Partidárias e de 
Secretário-Geral da Mesa Adjunto passam a ser classificadas 
comoFC-8. 

Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta re
solução correrão à conta das dotações próprias do Senado 
Federal. 

Art. 37. Esta resolução entJ:a exp. vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 38. Revogam-se as disposições em contráriO, inclusive 
os arts. 347 e 348 do Regulamento Administnttivo do Senado Fe
deJ:al (Resolução n• ssm e suas alterações) •. 

Senado Federal, I 4 de dezembro de I 994. - Secador Hum
berto Lucena, Presidente. 

JlaD I (lrt. I' da INol:oçlc n' , dt UM) 
WIIOÇilu IQI l'AiliLII lll lllll;llol aJ<IIIICIWIU llO IIIWlO .......,. 

Diretor-Adjunto 
LeqilllatiTO 

d& !'C-08 Conaultor Adjunto rc-oa 
Aue:noda 
Diretor de lt~OB ···················· SUbJecretarb. 
Cbtfe de Sertiço !'C-07 2 Chefe de serviço FC-07 

I CbOfe de Gabinete FC-07 
Aasiltente '!~alico rc-o& 2 kl.siltente '1'6cnicc lt-06 
Chefe de Seçlo FC-05 • Chefe de seçao FC-05 
Secratirio de Glbiaete rt-05 2 SecretArio de FC·OS 

Gabicete 
23 EncarreiJido de FC-04 Secretário de rc-os 

Asse~~soria Consultaria 
Auxiliar dt Gabinete PC-03 AUXiliar de Gabinete FC-03 
Ala:iliar de Controle rc-03 .................. 
de Inforaaçlo 

Revisor fC-03 .................. 

lllllllZOEWUA DI !rolO !ICII!CO A calllllLIOR!A DI ~. 
tR;»>IIroS !ilm.Ica! 

1 Diretor - de FC·OB I Consultor-Geral de!t-09 
SUbsecretaria Orçillentos 

I Consultor Adjllllto rt-aa 
I Chefe de Gabinete FC-07 

3 Chêfe de Serviço FC·Ol 2 Chefe de Serviço FC-07 
I Assistente Técnico FC-06 2 Assistente Técnico FC-06 
2 Chefe de Seç!o FC-05 3 Chefe de Seç!o FC·05 
1 Secretário de Gabinete FC-05 2 Secretário de FC-OS 

Gabinete 
6 Encarregado de Fc-ol 6 Seoretário de FC-OS 

Assessoria Consultaria 
1 miliar de Coptrole FC-o~ - .................... 

de Info~~açlo 
I miliar de Gabinete FC-03 1 Auxiliar de Gabinete FC-03 

!otal: 16 Total: 2: 

IIHSVL~-GDAL ADl'OCiliA DO SEHADO 11Dl!IIJ. 
I Consultor-Geral FC·09 I Myoqado-Geral FC-09 

10 Advogado FC·Ol 
1 Chefe de Gabinete FC-01 I Chefe de Gabinete FC-01 
5 Assistente Jurldlco FC-06 5 Assistente Juridlco FC-06 
1 Secretario de Gabinete FC-05 3 Secretário de FC-05 

Gabinete 
2 Assistente de FC-01 

Controle de 
Informaç!o 

I miliar de Gabinete FC-03 3 miliar de Gabinete FC-03 
3 Assistente de Gabinete FC-02 ................... 

!otal: 12 !otal: 25 
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 
Lucena. Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Intemo, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 74, DE 1994 

Define, em d.COrrêoci& da Lei n• 8.911, de 11 
de julho de 1994, os c:ritérios de incorporação da van· 
tagem prevista no art. 62 da Lei n• 8.112, de 11 de 
dezemb:ro de 1990, e no art. 41 da Resolução n° 42, de 
1993, e dá outras providêodas. 

O Senado Fedeml resolve: 
Art. I • Para os efeitos do disposto no § 2• do art. 62 da Lei 

n° 8.112, de 1990, o servidor investido em função comissionada 
ou em cargo em comissão do quadro de pessoal do Senado Federal 
e de seus 6l"gios !ropervisionadós. inc.otpora:ri à remuneração do 
seu cargo efetivo, como vantagem pessoal, a importância equiva
lente à fração de um quinto da gratificação da funçilo ou do cargo 
para o qual foi designado ou nomeado, a cada doze meses de efeti
vo exercício, até o limite de cinco quintos. 

. § 1° Quando se tratar de funções comissionadas, a parcela a 
ser incmporada incidirá. solxe Q total dessa remuneração, incluindo 
a correspondente: Gratificação de Atividade Legislativa. 

§ zo Quando se tratar de cargo em comissão, ocupado por 
servidor detenlor de cargo efetivo, a parcela a ser inca:porada cor
responderá ao valor resultante da incorporaçilo da funçilo comis
sionada equivalente. 

§ 3° Quando mais de um carg9 em comissão ou fuiição co
missionada houverem sido exerCidqs no perlodo de doze meses, a 
parcela a ser incorporada terá como base de cálculo o cargo ou 
função exercido por maior tempo. 

§ 4° Ocorrendo o exercido de car_w em comissão ou de 
função comis_sionada de_ n,ivél mais elevado, por periodo de doze 
meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a 
atualização progressiva das parcelas já inCO'l'pOradas, observado o 
disposto nos parágrafos anteriores. 

§ 5° Enquanto exercer cargo em comissão ou função comis~ 
sionada o servidor não perceberá a parcela a cuja adição fez jUs, 
salvo no caso de opção pela remuneração do cargo efetivo. 

Art. 2° O servidor investido em cargo em comissão do qua
dro de pessoal do Senado Federal ou de seus órgãos supervisiona
dos, poderá optar pela remüileração êorrespondente ao seu cargo 
efetivo, acrescida de cinqUenta e cinco por cento do vencimento fi
xado pam o cargo em comissão e da Gratificação de AtiVidade Le
gislativa correspondente, e mais a integralidade da Representação 
mensal. 

Parágrafo úniCo. O valor retributívo da opção prevista oeste 
artigo é limitado ao da_COJ;TeSpondente função comissionada. 

Art. 3° Enquanto estiver investido em função comissionada 
do quadro de pessoal do Senado Federal ou de seus órgãos super
visionados, o servidor das caneiras a que se refere o art. 9° da Re
solução n° 42, de 1993, que optar pela remuneração do cargo efeti
vo, terá esta acresc;ida de cinqüent.a e cinco por cenr.o da função 
comissionada e da Grn.tificação de Atividade Legislativa cOITeS
pendente. 

§ lo O servidor investido em função comissiona~._ poderá 
optar pela retribuição do cargo em comissão correspondente, apli
cado-se-lhe, neste caso, o direito de opção de que trata o artigo an
terior. 

§ 7: Enquanto permanecer no exercício de função comissio
nada igual ou superior à FC~5, o sexvidor perceberá a Gmtificação 
de Atividade Legislativa calculada sobre o vei:J.dmeDto do último 
padrão do nívt:,l m da respectiva Carreíra. 

Art. 4° E incompatível_ a percepção cumulativa da vantagem 

pessoal prevista no artigo 1° desta Resolução com outra de 
mesma natureza, ressalvado o direitO à situação mais vantajosa 
para o servidor. 

Art. 5° É devida aos servidores efetivos do Senado Federal 
e de seus órgãos supervisionados, afastados para exercício de car~ 
go em comissão ou função de conftança em órgãos da administra
ção pública direta, autárquica e fundacional dos Poderes da União, 
nos termos do art. 93 da Lei n• 8.112. de 1990. a incOI]lOraçilo de 
qu~tos decorrentes do exercício dos referidos cargos ou funções. 

§ 1° A incorporação das parcelas remuneratórias, autoriza
das neste artigo, será efetivada com base no nível da função co
missionada equivalente no Senado Federal, nos termos do Anexo 
desta Resolução. excluídas quaisquer parcelas não atribuídas aos 
servidores da Casa. 

§ 2~ A incorporação de quintos, referentes a cargos em co
missão_ e funções de confiança não relacionados no Anexo desta 
Resolução, far-se-á de acordo com os valores vigentes no órgão a 
que pertence o cargo ou ft~nção, observados os critérios de incor· 
pora.ção adotados no âmbito do Senado Federal. 

Art. 6° Os servidores oriundos da administração pública fe
deral direta. autárquica e fundacional. que no órgão ou entidade de 
origem tenham exercido cargos em comissão ou funções de con
fiança, a que se refere a Lei n<> 8.911,· de 1994, íncorpi.:miôas ou 
não, farão jus à contagem do tempo de exercido nesses cargos ou 
funções para os efeitos desta Resolução, observado o disposto no 
artigo anterior. 

Art. 7<> sêrá admitida a conversão dos quintos incorporados, 
pot parcelas equivalentes: 

I- quando ocouer lransfonnação do cargo ou função origi· 
nária da incorporação efetivada; 

n - quando ocorrer mudança de cargo efetivo, mediante 
provimento eretíVo, para Pcxler distinto do originário da incorpora~ 
ção efetuada. 

Art. 8° A conversão prevista no inciso II do artigo anlf:rior 
não se aplica ao servidor aposentado que tenha passado para a ina
tividade com a incorporação de quintos efetivada. 

Art. go A partir da vigência desta Resolução, os servidores 
aposentados em cargos isolados de provimento efetivo farão jus à 
remuneração correspondente à do ocupante de cargo -de carreira, 
nível m, Padrão 45, investido em função comissionada equivalen~ 
te à do cargo exercido. _ 

Art. 10. O artigo 38 da Resolução no:> 42, de 6 de maio de 
1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 38. Ao servidor investido no cargo de Con-
• sultor Legislativo é assegurada a função comissionada 

equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da FC-8 e 
com o fator de ajuste_$ Gratificação de Ati v idade Le
gislativa atribuído a esta -função. 

Parágrafo único. O tempo anteriõr de exercício do 
cargo de Assessor Legislativo e do emprego de Assessor 
Parlamentar é computado nos termos do disposto neSte 
artigo." 

Art. 11. Aos servidores abrangidos pelos artigos 90o e 10 
desta Resolução, é assegurada, para fms de pagamento, a situação 
mais vantajosa entre a anterior e a prevista nesta Resolução. 

Art. 12. Para fms de aplicação da opção prevista nos arts. 2° 
e 3° desta. Resolução, o fator de ajuste da Gratificação de Ati vida
de Legislativa, atribuído ao cargo de provimento efetivo, é de 1,53 
(um vírgula cinqüenta e três). 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica~se aos servi· 
dores do Senado Federal e órgãos supervisionados, cedidos a ou~ 
tros órgãos ou entidades pública, na condição de optantes pela re~ 
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tribuição do cargo efetivo. . 
Art. 13. Fica mantida a atual equivalência da gtitificação de 

representação dos cargos em comissão, com o valor de função co
missionada correspOndente. conJorme defmido nas Resoluções n% 
42 e 51, de 1993-

A,:~. L4. Aos 'sel.'Vidu:.t' . ..:. tk.s Categorias de Analista de Infor~ 
mática L .. if-!.;laliva c TC.::tli ... de Infmmátiqt. Legislaiiva- Área 1 e 
2, e Aux;; ... : d~..:- Lnl~lrrmi1\ .. :.~ !.egislativa- Area 1, a que se refere o 
art. 9" do P!.Ul<) Jc Ca•l'ciJ',, ú.o Prodasen, é assegurado, a título de 
representação mensal, va.I~·r ':orrespondente a 85% (no caso da 
Área 1) c 50% (no caso t.!a Ároj, 2) da remuner.tção, incluindo a 
correspondente Gratificação de Atividade Legislativa, das funções 
FC-4. FC~2 _ou FC·l, respectivamente. 

Parágrafo único. E incompatível a percepção wmulativa da 
parcela de que trata este artigo, com a decorrente da vantagem pes· 
soai prevista n'b art. 1 °.desta Resolução e, também, com a·remune
ração decorrente do exercício de função comissionada ou de cargo 
ern comiss.-'io. 

A11. 15. É ratificada a tlec~o da Comissão Diretora do Se~ 
nado Feéct~d. adotatl:t na r [:.cuuiiiu Extraordinária realizada no 
dia 2 de abril <.k 1992.-soLni- o -pagamento da Vaiiiã.gem Pessoal 
denominJrJ.a "qumto~·~·. a qu~ ~·- referem a Resolução D0 21, de 
1980, e o art. 62 da Lei n° 8.1 {.!.de 11 ded-. 1:embro de 1990. 

Art. 16. A vantagem de que trata esta Resolução integra os 
proventos de aposentadoria e pensões e se aplica aos servidores 
inativos do Senado Federal e de seus 6rgãos supezvisioriãâos, noS 
termos do art. 40. §§ 4' e 5', da Constituição Federal. 

Art. 17. As despesas decorrentes da aplicação desta Resolu
ção correrão à conta de dotações próprias do orçamento do Senado 
Federal e de seus órgãos supervisionados~ 

Art. 18. Esta Resolução I..!L.tla em vigor na data de sua publi
cação, t:om efeitos. finan~irn<:: ~ partir de 1° de julho de 1994. 

Art. f'j. Revog2m-Se o art 41 e o item 2 do Anexo VI da 
Resolução n° 42, de 1993. o art. 36 dos Planos de Caneira dos Ser
vidores do PRODASEN e do C'EGRAF e demais disposições em 
contrário. - ----

Senado Federal, 14 (~~ Uc1 mbro de 1994. --senador Hum
berto },U(,.'Cna, Presidente. 

~3 y,. ~CH:sv .... y~,....-..ç:;ts :;t 
::"'">Nr:.o.t<Çr. 

F'.~rç.o.o eot<!~:IICOI.AD..\ EOUíV~n 
' NO S"C>IJJ)O ft~EIIAL, PROO.UEII OCI 

~~ v ;o: l ·~4) . c-=--.._ . '~-. i 

P--'-'-
' ·- ~ 

Faço saber que o Sellado Federal aprovou. e eu, Humberto 
Lucena. Prcsiden\e. nos lennos do art. 48, item 28, do Regimento 
lntemo. pwmulgo a seguinte 

HFSOI UÇÃ0 N' 75, DE 1994 

AutrJri7-'l o tj()o,.'u 1: l do Estado do Rio Grande 
do Sul a l'mitir, atrav~-s de ofertas públicas, Letras 
Financd i';. : (''.: Te!'' :. :-o do E.<>tado do Rio Grande do 
S;..! .. 'i 1 ·.,~. ~.,,;,..,s rccun:;os serão o:lcstinados à ro-
lagem de ii6,1G~( r.!:.' ~"!la dívida mobiliária, -Vencível 
no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° É o GOverno do Estado do Rio Grande do Sul, nos 
tennos da Resoluçãon° 11, de 1994, do Senado Federal, autoriza
do a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Gran
de do Sul- LFf-RS, çiestinadas _à rolagem de 88,10% (oitenta e 
oito vírgula dez por cento) de sua dívida mobiliáiia, vencível no 
primeiro semestre de 1995. 

Art. 2° A emissão autorizada será reãlizada nas seguintes 
condições: _ 

- a) quantidade: a ser defmida na data do resgale dos títulos 
a serem substituídos, arualizados nos termos do § 6° do art. ~5 da 
Resolução n° 18. de 1994, do Senado Federal, deduzida a parcela 
de 11,9% (onze vírgula nove por cerito ); 

h) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rendimentos: igual ao das Letras FinanceiraS do Tesouro 

Nacional- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2376, de 25 de no-
vembro de 1987; 

d) prazo: ãté sete anos; 
e) valor nominal: R$1,00 (um real) 
fj característiCas dos títulos a serem substituídos: 

Título _ Vencimento Quant_idade 
531383 15-5-95 16.857.057.782 
532555 15-5-95. 59.136.352 

gy previsão de colocação e vencimCnto dos títulos a se-
rem emitidos: - ---

Colocação Vencimento 
15-5-95 15,5-2000 
15-5-95 15-5-2000 

Título 
.531827 
531827 

Data-Base 
. 15-5-95 

15'5-95 
h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de"-1979. do Banco 
Central; 

i) auto~ção legislativa: Leis n°s 6.465, di 15 de dezem
bro de 1972. 8.822,de 15 de fevereiro de 1989, e Decreto n' 
35.610, de 26 de outubro de 1994. · .· · -

Art. 3° A aUtorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida.D.O prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. _ -

Att. 4°Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
- Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. - Senador Hum· 

berto Lucena, Presidente. 

---- Fã.ÇO-saber que o Senado F~e'"ral aprovou, e eu. Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 76, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Mato Gros
so a emitir, através de ofertas públicas, Letras Finan· 
ceiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul -
LFTE-MT, cujos recursos serão destinados ao giro 
àe sua dívida mobillária, vencívei nO primeírO semes
tre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Governo do Estado do M3.to Giõsso, nos termos 

da Resolução n° 11. de 1994, do Senado Federal, autorizado a emi
tir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Mato Grosso -
LFTE-!viT, cujos recui-sOi; !>Cxão JcÚinados ao giro de sua dívida 
mobiliária, vencível no primeiro scmcstn~ de 1995. 

Ar:.. 2° A ~missão deverá scr_reaJ.!zada nas seguintes con· 
dições: 

a) quantidade: a ser defmida na data do resgate dos títulos 
a serem substituídos, mediante aplicação da Emenda Constitucio
nal n°3; 
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b) modaUdade: nominativa~transferível; 1 °-:Z..95 1°-11-96 640639 1_0-2~95 
c) Undimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 1°-2-95 1°-2-97 640731 1°-2-95 

Nacional- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n• 2376, de 25 de no- 15-2-95 15-2-96 640365 15-2-95 
vembro de 1%7; 15-2-95 . 15-5-96 640455 15-2-95 

d) prazo: até cinco anos; 15-2-95 15-8-96 640547 15-2-95 
e)valornominal: R$1,00 (um real) 15-2-95 15-ll-96 640639 15-2-95 
f) características dos títulos a serem substituidos: 15-2-95 15-2-97 640731 15-2-95 

Titulo Vencimento Quantidade 1"-3-95 1"-3-96 640366 1'-3-95 
640365 I •-2-95 87.394.146 1"-3-95 1"-6-96 640458 1"-3-95 
640457 J0-2-95 28.363.039 . 1"-3-95 1"-9-96 . 640550 1"-3-95 
640548 1"-2-95 5.545.960 1'-3-95 1"-12-96 640641 1"-3-95 
640364 15-2-95 56!.075.440 1'-3-95 1"-3-97 640731 j•:3-95 
640456 15-2-95 160.020382 2-5,95 1"-5-96 . 640365 . . .. 2-5-95 
640548 15-2-95 47.858.816 2-5-95 1"-8-96 640457 2-õ-95 
640639 '!5-2-9'5 '20:'300.537.213 2-5-95 1"-ll-96 640549 2'5-95 
640730 15-2-95 7.192.625330 2-5-95 J"-2-97 640641 ·2-5-95 
641645 15-2-95 125.000.00o 2-5-95 J0-5-97 640730 2-5-95 
640455 1"-3-95 232.053.408 15-5-95 !5-5-96 640366 15-5-95 
640638 1"-3-95 27.709.815.764 15-5-95 15-8-96 . . 640458 !5-5-95 
64!673 I '-3-95 115.927.564 15-5-95 15-11-96 640550 15-5-95 
640364 1'-5c25 266.153.751 15-5-95 15-2-97 640642 15-5-95 
640454- 1'-5-95 87394.!46 15-5-95 15-5-97 640731. 15-5-95 
640546 I '·5 95 28363.039 1"-6-95 ,1'-6-96 640366' 1'-6-95 
640637 I '·5-95 _ 5..545.966 1"-6-95 · 1"-9-96 . 640458 1"-6-95 
640364 15-5-95 - 1.917.098.095 1"-6-95 1'-12-96 640549 1",6-95 
640453 155,95 561.075.440 1'-6-95 1'-3-97 640639 1'-6-95 
640545 .15-S-95 .160.020382 1'-6-95- 1"-6-97 640731 1"-6-95 

6
6

40
4063

728
7 11 55·.~·.9955 .~20.-~33006-~1387._827173 h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter-

_, _, mos da Resoluç3.o n° 565, de 20 de setembro de 1979. do Banco 
641736 15-5-95 125.000.000 Ccntial; 
640365 I '.6.'95 2.23.1.102.801 i) autorlzaçÍio legislativa: Lei n• 4.660, de 7 de fevereiro 
640547 I" 6-95 232.053,408 <!e 1984, e Decretos n•s 1.658. de 8 de novembro de 1985, 1.660, 
640730 1"-6-95 27.709.815.766 de 8 de novembro de 1985, !.605, <!e 19 de junho de 1989 e 5.!73. 
641765 J''-6 95 100.000.000 de 17deoutubrode 1994. 

Total 110.332395.940 Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
g) previsão de o:tlocação t· vencimento dos títulos a se- ser exercida no prazo de duzentos e seoonta_dias, a contados a par-

rem emitidos: tir da data de sua publicação. 
Colocação Vencimento Título Data-Base Art. 4°Esta Resolução entra em vigor r.a data de sua publi-
1"-2-95 F-2-96 640365 1"-2-95 cação. 
1°-2-95 1 "·S-IJ0 640455 1°-2-95 -Senado Federal, 14 de dezembro_de 1994.- Senador Hum-
10-2-95 l"-S-~6 640547 P-2-95 berto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

1 -ATA DA 196" SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO 
DEI994 

1.1 -ABERTURA 
1.2 _ EXPEDIEN11! . 
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República 
N°s 381 (n° •1.149/94, na origem). 382 Tri<' 1.150'94, na ori-

gem), 383.(n'l.!51194, na otigem), 384 (n• !.152/94, na origem) 
e 385 (no 1.153/94, na orig<'m\ restituindO- au_tógrafos de projetes 
de lei sancionados. 

1.2.2- Avisos dos Ministros de Estado 

- N° 792N4. de 9 do ~·oxnm1c, do_ Mínistro das Comunica
ções, encaminhando informação sobre os quesitos constantes 
do Requerimento no 51, de 1993 de autoria do Senador Eduardo 
Suplicy 

- N° 2:602/94. de 8 do corrente, do Ministro-Chefe da Casa 
Civil da Presidência da Repúblic.a, encaminhando informações so
bre os quesitos constantes do Requerimento n° 857, de 1994, de 

autoria do Senador Moisés Abrão. _ 
1.2.3 - Discurso do E:q>edientc 
SENADOR JUTAHY MAGAUiÃES- Considerações so

bre pena de cassação aplicada à candidatura do Senador Hum· 
berto Lucena. 

1.2A -Comunicações da Presidênda 
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 

Provisória n° 757, de 9 de dezembro de 1994, que dispõe sohre a 
implantação, em carárer emergencial e pmvíS<)rio, da Dcfcnsnri~ 
Pública da União.-e dá outras providências; designação de Comis
são Mista e fiXãÇão de calendário para a tramitação da matéria. 

Edição.--Pelo Senhor Presidente da Repú]:tlica, da Medida 
Provisória n° 75&; de 9 de dezembro de 1994, que dispõe sobre os 
quadros de caq;os do Grupo·Direção e AssessoramP.nto Supe
riõres·DAS. da Advocacia.Geral da União; designação de Comis
são Mista e fiXação de calendário para a tramitação da matéria. 

Edição, pelo Senhor Presidente da Repúblic-a, da Medida 
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Provisória D0 759, de 9 de dezembro de 1994, que autoriza o :poder 
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da l,Jnião, 
em favor do MinistériO da Integração Regional, crédito extffioidi
nário no valor de R$4.370.914,00 (quatro núlbões, trezentos e se
tenta mil, novecentos e qÜatone reais), para os fms qÜe especifi
ca.; designação de 6Jmissão Mista e rtxação de calendário para a 
tramitação da matéria. -

1.2.5 -Requerimento 
. W 1.026'94, de autoria do Senador Carlos De'C.u-li, solici

tando que sejam considerados, como licença autorizada, os dias 1, 
3, 4, 7, 8, !0, !6, !8, 22, 25e28 de novembro de 1994. Aprovado. 

!3-0RDEMDO DIA 
-Projeto de Resolução D0 107, de 1994, que au~_a ~--

feitura do Muni.cipio de São Paulo a emitir Letnts Financeiras do 
TesOUro daquele Munidpio destinadas à liquidação de precat6rios 
judiciais. Aprov~o, tendo usado da palavra os Srn. Epitácio Ca
feteira, Eduardo Suplicy, Gilberto Miranda, Ronan TitO e· Jutahy 
Magalhães. À Cnmissão DiretQra para a redação final. -

~ Redação fmal do Projeto de Resolução n• !07/94. Apro-
vada: A promulgação. _ - -- - -

- Requerimento n° 554, de 1994. do Sencidor l\1auríCí6 Cor-
· roa, solicitando a lranscrição, n~ Anais q_o_Senado Federai; dO ar
tigo intib.llado ''Itamar cfesce muito como Presidente", publicado 
no jornal Folha de S. Paulo, edição de 12 de julho de !994. 
Aprovado. 

- Projeto de Lei do Senado n• 82, de f994, que dispõe ser 
bre. a concessão de subsídio vitalício especial aos ex-Presidentes 
da República. Apreciação sobrestada, após parecer de plenário 
favorável ao projeto e à emenda. nos termos do substitutivo que 
apresenta; abertura de prazo para recebimento de emendas. 

- SubstitutiVO da Câmara ao Projeto de Lei do Senado no 
119, de 1990 (n°202191, naquela Casa), que dispõe ·sobre o regime 
de prestação de serviços públicos pela iniciativa privada, pievlsto 
no art. 175 da Constituição, e regula a concessão de_ obra pública. 
Retirndo da pauta, nos tennos do art. 175, e, do Regíin6ilto Interno. 

1.3.1-Comunicação da Presidência _ _ _ 
Convocação de sessão extraordinária do 5!enado Federal a 

reali.zar-se hoje, ãs 13 horas e 9 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

!.4- ENCERRAMENTO 

2- ATA DA 197" SESSÃO;EM-14 OÉ-DEZEMBRO 
DE1994 

2.!-ABERTURA 
22-EXPEDIENTE 
2.2.1 - Requerimentos _ 
N° 1.029, de autoria. do Senhor MauríCio- Corrêa e outros 

Senhores Senadores. de urgência para o Projeto de Lei do Senado 
n°_ 82, de 1994, que dispõe sobre a concessão de subsídio vitalício 
especial aos ex-Presidentes da República. 

N° 1.030, de autoria do Senhor João Rocha e outros Senho-
• res Senadores, de 1urgência para o Projet,o de Lei da Câmara D0 

!30, de J994 (n°2.l20/9!, na Casa de origem), que dispõe sobre o 
serviço de TV a Cabo e dá outras providências. - - - -

23-0RDEMJXH)IA-- -

favorável; abertura de prazo para recebimento de emendas. 
2..).1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimento n° 1.029/94, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado. 
. Reql,lerimento D:0 1.030/94, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado, após usar da paJavra o Sr. Jutahy Magalhães. 
2.3.2-- DisaJrsos após a Ordem do Dia 
SENADOR RONAN TITO - Solidariedede ao Senador Ju

taby M3.galhães pelos su.as colocações quanto às limitações do po
der da imprensa. 

SENADOR JUTAHY MAGAIRÃES- Solicitando da Mesa, 
íilformaçãO a respeíto do procedimento das vagas do Conselho Na
cional de Comunicação. 

O SR. PRESIDENTE- Resposta ao Sr. Jutahy Magalhães. 
2.3.3 - Comunicação da Pr-esidência 
Convocação de sessão extraordinária do Senado Federal a 

realizarMse hoje, às 13 horas e 41 minutos, com Ordem do Dia que 
designa. 

2.4- ENCERRAMENI'O 

_3- ATA DA 198" SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO 
DE 1994 

3.1 - ABERllJRA 
?2-EXPEDIENTE 
3.2.1 -Requerimentos 
N° 1.031, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, soli· 

citando a dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos, 
para inclusão em Ordem do Dia. da Mensagem n° 376. de f994. 
dO Senhor Presidente da República, submetendo à consideração do 
Senado Federal o nome do Sr. Pérsio Arida para exercer o cargo 
de Presidente do Banco Central do Brasil. Aprovado. 

N° J .032, de 1994, de autoria do Senador Jonas Pinheiro e 
outros Srs. Senadores. de urgência para a Mensagem no 351, de 
1994 pi::la qual o Sr. Presidente da República solicita autorização 
do Senado para o lançamento de bônus da República Federativa 
do Brasil no exterior, bem como a contratação de agente fmancei· 
ro para a efetiVação da medida. 

~ 1.033, de 1994, de autoria do Senador Marco Maciel e 
outros Srs. Senadores, de urgência para o Projeto de Lei da CâmaM 
ra D0 123/94, que altera o arL 1° da ~e i n° 6.463, de 9 de noverribro 
de 1977. -

33- ORDEM DO DIA 
Mensagem n° 398, de 1993, do Senhor Presidente da RepúM 

blica, solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n° 12, de 
1993 (no 5.079/85. naquela Casa), que altera a denominação do 
Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina VeteriM 
nária e dá outras providências. Aprovada. 

3.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia 
Requerimentos n°s 1.032 e 1.033/94, lidos no Expediente 

da presente sessão. Aprovados. 
3.3.2 -Designação da Ordem do Dia da próxima sessão 
3.4- ENCERRAMENI'O 

4·- ATA DA 199' SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO 
DE 1994 

4.! - ABERllJRA 
42- EXPEDIENTE 
4.2.1 - Requerimento 

Projeto de Lei de Câmara 0° 96, de 199! (n' 3.998184, na -
Casa de origem), que autoriza a União a doar à Região Escoteira 
do Rio Grande do Sul, filiada à União dos Escoteiros do Brasil, o N° 1.034, de 1994, de autoria do Senador João Rocha, soli

.citarido a inclusão em Ordem de? Dia do mjeto de Lei do Senado 
n° 70/94, que dá nova redação ao art.. 16 da Lei n° 7.827, de 

. 29.9.&9-.que 'inStitui o Fundo Constitucional de Financiamento do 

imóvel que menciona. Aprovado. À sanção. ~- -
Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1994 (n• 4.!5()193, na 

Casa de origem), que dá nova rodação ao art. 1° da Lei no 6.567, 
de 2A de setembro de 1978, alterado pela Lei n° 7312, de 16 de 
maio de 1985. Apredação sobrestada, após parecer de plenário 

Norte -:- FNO, o Fundo ConstiiUcional de Financiamento do NorM 
deste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do Cen-

. ·-
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tro-Oeste_- FCO e dá outras providências. PrOjeto de Lei. da Câmara n°35, de 1994 (n° 3.172, de 1992, 

4.2.2- Comunicação na Casa de orig~m), de iniciativa do Ministério Público da União, 
Do Senador Odacir Soares, referente à sua ausência do País que dispõe sobre a criação de Procuradorias -da República em mu

no periodo de 13 a 21 do cotrente m...!tsL para participar, como Ob- nidpios dO interior. e dá oulnl.S providências. Apreciação sobres· 
servador Parlamentar, da XLIX Assembléia Geral da ONU, em t?!rJa, ap .. )s parecer de pk-n4ri0 fav01-ável~ abern.Jra de prazo para 
Nova Iorque, Estado Unidos da América. IT'·ebimento de em~nrJn<>. 

4.2.3- Discursos do Expediente l>:tO:if'to do;-- I'!"''"'~'' l.{'!!i~l ·Ti>(' ·'!'' 62, de 1993 (n°268/93, na 
SENADOR MAURO BENEVIDES, como Líder- Apelo no (''imar.-~ <.los l.''T'l!ad~)''-1. qt•P a1·nwa ')ato que renova a concessão 

sentido da presença em plenário dos Srs. S_enadores, a fim de apre- mnorgada à Sociedade R.f1cliCl Vila Real Ltda., para explorar seiVi-
ciarem matérias oriundas da Câmara dos Deputados ç(~ de radiodi!U<:.:i.o sonora em onda média na cidade de Cuiabá, 

SENADOR AlMIR GABRIEL-:- Expectativas frente ao pro- Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos termos do art. 
nunciamento de despedida do Presidente cleilo, Senador Femand(l 17S. e, do Regimento !ntemo. 
Henrique Cardoso. __ _ _ Projeto de Decreto l,('!!Íf>iativo n° 64, de 1993 (n°275/93, na 

SENADOR 'VALMIR CAMPELO, cnmo Lider- Apelo à Cfmtnm do-. l)cJ!Ula<illSl, •ll'e aprova o ato que renova n concessão 
bancada do PTB para que pclliUlneça no plenário a fim de apre ou!-~rgada à SOCIEDADE 1~1\DIO EMISSORA PAR/>.NAENSE 
ciarmatérias relevantes. Slf\ p..1.ra explorar serviço dt• radiodifusão de sons e imagens (tele-

SENADOR NEY MARANHÃO, comó Líder·- Expectativas vi <ião), na cidade de l .. onc.lrina. Estado do Paraná. Retirado da 
frente ao discurso de despedida do Senador Fernando lleo.rique pauta nos tcrmo"s do att. I 75, e, do Regimento Interno. 
Cardoso, Presidente eleito. Projeto .de Decreto L,.egislalivo n° 69, de 1993 (n° 313/93, na 

SENADOR DIRCEU CARNEIRO ~ Registro da presença «.. 'f!niara dos Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à 
em plenário de 3 delegações da Comissão Parlamentar Conjunta RADIO MARIANA L'Jl>A. para explorar serviço de radiodifusão 
do Mercosul. soP,,m et'.l fn··.Jiit-IJr.~ia tnndulaú.u na cidade de Mariana, Estado de 

SENADOR FERNANDO HENRIQUE-CARDOSO - Pro Minas (Jerais. Rt'tiradn dn pauta nos tennos do art. 175, e. do 
nuociamento de despedida de S. Exa do Senado, ressaltando ases- Regimento Interno. 
tratégias do futtJ.ro govemo para assegurar a estabilização da Eco- Projeto de DecretO Legislativo no 8, de 1994 (n° 303/93, na 
nomia e garantir as reformas constitucionais-aguardadas pela so- Câmara dos Deputados), que aprova o atO que renova a permissão 
ciedacle brasileira. outorgada à RADIO CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA., 

SENADOR ALBANO FRANCO- Inauguração do Termi- para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-
oal Portuário de Sergipe. lada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia. _Retirado da 

SENADOR CID SABOIA DE CARVAUiO- Consideraçõ- pauta o.os lermos do art. 175. e. d9 Regimento Interno. 
es sobre o projeto de lei das diretrizes e bases da eO.u_cação brasi- _ Projet:> de Dc•..:reto Legislativo D0 29, de 19~4 (n° 266/93, na 
leira, em tramitação no Senado Federal. . _ Câmara dos Deputados), que aprova O ato que renova a permissão 

SENADOR WURIVAL BAP11STA- Inauguração do tor- outorgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO 
mihal marltimo de Aracaju ·-SE. Contrato a.ssiru!do,_ em Washing__ LTDA., atualm(']l\(' denominada REDE FÊNIX DE COMUNICA
ton, com o BID de liberação de recursos para o desenvolvimento ÇÃO LTDA., para explorar serviço de radío9ifusão sonora em fre. 
do TUrismo_ em Sergipe e-no Nordeste- PRODETUR. qüência modulada na cidade de São José dos Pinhais, Estado do 

4.2A- Requerimentos Paraná, Retirado da p~uta nnc:. termos do art. 175, e, do Regimen-
N0 1.035, de 1994, de autoria do Senador Hydekel Freitas, to Interno. 

solicitando que sejam consiéf?rados cçmo lice1:1ça autorizada as Pn,jetu de Denctn I ..egis\ativo n" 21, de 1994 (n°292/93, na 
suas ausências nos dias 1 3.4,7,9,10,16,17.18,21,25, e 28 de no- Câmara do~ Deputados), que aprova o "atõ que renova a permissão 
vembro do corrente ano. Aprovado. da fM RADIO INDEPENDEN"l11 DE ARCO VERDE LTDA.. 

N° 1.036, de 1994, de autoria do Senador Humberto Lucc- para explorar serviç-o de radiodifusão sonora cm freqliência modu-
na. solicitando que sejam considerados como licença autorizada os -]ada na cidade de Arcovúde, Estado de_ Pernambuco. Retirado da 
dias 4.S.6,7,10.11,13,14.18,19.21 c 31 de outubro; 1.4,10, 16,25 e- pauta no& termos do art. 175, c, do Regimento Interno. 
30 de novembro e 1 e 2de dezembro do corrente ano. Aprovado. Projeto de Occrelo Legislativ() n" 26, de.1994 (no 3~93. na 

4.2.5- Leitura de Projeto Câmara dos D'!J)utados), que aprova o ato que outorga permissão à 
Projeto de Lei do Senado n° 96, de 1994, de autoria do Se- RÁDIO CAMPOS DOURADOS FM L TOA. para e){ piorar seJVi~ 

nadar Julab.y Magalhães. que estabelece nQJJllaS: para a divulgação ço de radiodifusão sonora em freq!lênda modula-: la m~ cidade de 
de pésquisas e testes pré-eleitorais e dá outras providências. MP'.liarJ.('íra, Estado do l';:nmr~. n('~i··prr\Q da p::1t1l!'l T'~':: t~T'"TH.l<õ do 

43- ORDEM DO DIA art. 115, c, do Rçgim~·r"·: 1
••1 · '1 

Mensagem n°!293, de 1994 (n° 713/94. na origem), através Projeto de Dectcto I.cgisiativo U0 39, de 1994 (n° 296/93. na 
da qual o Senhor Presidente da República solicita ao Senado Fede- Câmara dos J)c..--putadus ). que apmva o ato que outorga permissão à 
rala rerratificação da Resolução n° 30, de 13 de abril de 1994, que RÁDIO SERRA NEGRA FM LTDA .• para explorar serviço dera
autoriza ã União a realizar operação de crédito externo junto ao diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Alterosa. 
Kreditanstalt für Wideraufbau - KfW. n_o valor equivalente a DM Estndo dê Mi"nas Gerais. Retirado da pauta nos lermos do arL 
27 .()(X).(X)(},~-Serido DM 24.500.C()(),00 a titulo de ç-mpréstimo e 17"> ·e, do Hcgirn~·~:t. lni•!Phl. 

DM 2.500.()(X),OQ como rontnbuição financeira, destinando-se os iltlJd<~ de ui da l_';tm:nR ,."! \7, de 1991 {n° 4.151/93. na 
recursos ao fJ..Ua.l)ciarncnto parcial do Projeto A(jÕt.'s Bãsk·as Jt• l- ·.; .~ .;;k> J.lr '"~"''- T .• t"! ll'' 22 J. de 
Saúde no Ceará, a cargo do Ministério da Saúde. Aprovada, após 28 de fevereuo de 1961. Retirado da pauta nos termos do art. 
parecer de J?lenário favorável, nos termos do ProjetO de Resolução 175, c, do Regimento Interno. 
no 109/94.A Comissão Diretora para tedação final. Projeto de Lei da Câmara n° 122, de 1994 {Õ.0 4.714/94, na 

· Redação ftnal do Projeto de Resolução 0.0 109/94. ~rova- Casa de origem), que altera a redação do parágrafo úillco dO art. 
da. À promulgação. - - 60 da Lei n° 8.713. rte c:.etcmhro de 1993. Retirado da pauh nos 
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termos do art. 175,e,doRegimentolntemo. _ 
Projeto de Lei da Câmara n• !36, de 1994 (n• i!:il0!/94, na 

Casa de origem), que cria e tr.msforma. no quadro permanente de 
pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Re
gião, os cmgos que menciona e dá OOtras providências. Retirado 
da pauta nos termos do arL 175, e, do Regimento Interno. - -

Projeto de Resolução n° 75, de 1993, que altera a eStruturã 
da Subsecretaria de Divulgação, e dá outr.as providências. Retira
do da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Oficio n° snz. de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Centnll, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Fmanceiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
dás à liquidação de precatóriOS judiciais. Retirado da Pauta nos 
teimaS do art. 1-75, e. do Regimento Interno. 

Projeto de Resolução D0 122, de 1993, de auioria do Sena
dor Muco Maciel, que cria a COmissão de Ciência e TeCriologia. 
Retirado da pauta nos tmnos do 811. 175, e, do Regimento Intemo. 

Projeto de Resolução D0 94, de 1994, de autoria do S-enador 
Coutinho Jorge, que altera o Regimento Interno do Senãdo Fede
ral, transformando a Comissão de Educação em Comissão de Edu
cação, Ciência e Tecnologia. Retirado da pauta nos lermos do art. 
175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei da Câmara n• !51, de 1992 (n' ~1.002, na 
Casa de origem), que: dispõe sobre a extinção da contribuição sin
dical a que se referem os arts. 578 a 591 da Consolidação das Leis 
do Trabalho, aprov~da pelo -~-Lei D0 ?_.45}, ~lo_~ maio. de 
1943,. e dá outras providências. Retirado da pauta nos termos do 
art. 175, ~ do Regimento lntemo. 

Projeto de Lei do Senado n° 232, de 1991, de ãutoria do se: 
nador Jutahy Magalhães, que autoriia o Poder Executivo a-der mir 
as .terras indispensáveis à "preservação ambiental. integrantes dºs 
bens da União e dos Estados, na formado a.rt. 23, VI e VU,_comb1-
nado com o art. 24. VI, da ConstituiÇão Federal. Retirado da pau~ 
ta nos lermos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Senado n° 11, de 1994-Complementar, de 
autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de re
ClJTSOS do FUndo de Apoio ao Desenvolvimento Social- F AS, e dá 
outras providências. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, 
do Regimento Interno. 

Projeto de Lei do Sênado n°.73, de 1991. de autoria do Se
nador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre isenção do imposto de 
renda para bolsas de estudos de médicos residentes e remuneração 
de estudantes em estágio para complementação de esrudos univer
sitários. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regi
mento lDterno. 

Projeto de Lei do Senado n° 130, de 1993, qUe-COllcede ao 
idoso e ao deficiente físico ou mental, o beneficío da percepção de 
um salário mínimo mensal, desde que comprovem não possuir 
meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua fa
mília. regulamentando o inciso V do artigo 203 da Constituição 
Fedem.l. Retirad~ da pauta nos termos do arL 175, e, do Regi
mento Intemo. · 

Conselho Adnllnistrat.ivo de Defesa b;_nnômica. Retiraaa da 
pauta nos termos do art. 115, e, do Regimento Interno. 
_ Projeto de Decreto Legislativo n" 44. de 1993 (n° 250/93,_na 

Cârru;ra dos Deputados), que aprova o·ato que renova a permissão -
da RADIO INDEPENDENTE LIDA. pru:a explorar serviço dera
diodifusão S9Dora em frcqüência modulada na cidade de_ Lajeado, 
Estado do Rio Grande do Sut. Votação adiada por falta de_ quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 45. de 1993 (n° 253/93-. na 
Câmara dos Deputados). que anrm.':l (l atn qne renova a concessão 
Outorgada. i RÁDIO CAPINí".Â I. I .TI lA. parn explorar seiVÍÇO de 
radiodifusão sonora _em onda média na cidade de Capinzal. Estado 
de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto I ..egislativo n') 46, de: 1993 (n° 248/93, na 
Câ.rn.ar-i dos Dçputadi>S). tJUC aprüva n at, l 4ue T<'nova a permissão 
outorgada à RADIO FRA TI::RNIDADE LTDA. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora cm freqiiêncía modu ]ada na cidade de 
Araras: Estado~ São Paulo~ Votação adiada por falta de quorum. 

- Projeto de_ Deçreto I..egislativn n° 4R, de I 993 (n° 264193, na 
C~ dos Deputados), que aprova n atn qu~ rl'nova a permissão 
da RADIO JORNAL IX> BRASil. l.TDA.~ para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em freqiiência modulada na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Jam•iro. Votaç-do adiada por falta de 
quorum. __ _ 

- - .PrOjeto de Decreto Legislativo n° 49. de 1993 (n°273/93, nã. 
Câmara dos Dt>putados), que aprnva n ato <JUC renova a permissão 
da RÁDIO LITORAL L1TIA. para explnr.:~.r serviço de mdíodifu
são sonora em freqüência modulada na cidade de Osório, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada pnr faila de.· quorum. 

Pro~to de Decreto _Legislativo n<> 50, de 1993 (n°277/93, na 
Cã.m:ara dos D_cpu!_ados). r.[Ue aprova o atu que renova a outo-rga 
deferida ao SISTEMA NOVA ERA DE COMUNICAÇAO 
LTDA., para explorar serviço de radiodifusão snnora em onda mé· 
dia na cidade de Borrazópolí~, Estado d1) Paraná. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativ<> n° 52. de 1993 (n° 246193. na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE LAC'.O LTDA. rara explorar servi· 
ço de radiodifusão sonora cm t'Oda média na cidade de Santa He
lena, Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto LcgislaUV$) rt 55, de 1993 (n°267/93, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS LTDA. para ex
plorar serviço de radiodi"fusão Sonora em onda média na cidade de 
Floriano, Estado do Piauí. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decrelo Legislativo o" 7, de 1994 (n° ?108/93. na 
Câmara dos _Deputados). que aprova o ati) yuc renova a outorga 

-deferida à RA 010 CULTURA Df: TIMRO LTDA .. para explorar 
serviço de radicdifusão sonora em .. mJa média na cidade de Tim
bó, Estado de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto I ,eglslatívo n° 9. Je_ 1994 (n° 301/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o a!n que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO E TV TAPAJÓS L'J1lA .. para explorar servi
ço de radiodifusão de sons c imagen.<: {televisão) na cidade de San-

Mensagem n° 314, de 1994 (n° 899/94, na oli.gCm), de 24 de 
outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da. Repú
blica submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor V AL· 
Dffi. RIGHEITO, para exercer o cargo de Ministro Togado do 
Tribunal Superior do Trabalho. Retirada da pauta nos termos do 
art. 175. e, do Regimento Interno. 

- larém. Estado do Pará. Votaç'io adiada rnr falta dr- quorum. 

Mensagemn°349, de 1994 (n°9-91/94. na origeni). de 11 de 
junho do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República 
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 

Projeto de Decreto I..egislaiJvo n'-' ! O, dt.'" 1994 (no 297/93. na 
Câmara do~ Deputados). que- apr.wa (1 <:~to quç- outorga p<>nnissão à 
FUNDAÇAO Pe. URBANO TI !II~~l:N p[ll<t exeelltar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüênei:l m'xful.tda ... :om fms exclusiva
mente educativos, na Cidad<'" de Nnvn II:!mhurgo, Estado do Rio 
Grande do Sul. VotaçãO adi3da por falta de quorum. 

Projeto de Decreto l..egislatim n'' ll. de 1994 (n°265/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova n ato que renova a permissão 
outorgada à SA. RÁDIO VERDES MARES. para explorar servi-
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ço de radiodifusão son<m~ em freqüênciã modulada na cidade de 
Fortale7..a, Ft:tr.d~' do Ceará. Votação adiada pnr falta de quorum. 

ProjeiT, de Decreto Legislativ<l n"' 12, de 1994 (na 319/93, na 
Câmara dn~ Deputados), que aprova o ato I.JUC 0utorga permissão à 
FUNI' '·: "' ( 'Ul.TURAL CRUZEIRO DO SUL para executar 
serviço de radiodiffisãí:5 S'"lnora em ffeqüência mOdulada na cidade 
de Soroeaha. Estado de São Paulo. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 18, de 1994 (n° 252/93, ni 
Câmara dos l~putados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorg.tda ,l RADIO ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonnra em onda média na cidade de Araguaiana, Es
tado do 'Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo nn lll, de 1994 (n° 254/93, na 
Câmara -dos Deputados), que aprova o ato qu(" renova a concessão 
outorgada à TV TOCANTINS LIDA. p.1rn C":-plor.ar serviço dera
difl(lifzl';::'i•) ilJ?: sr>ns e.imagens (telcvi!-;?i.n) na dU.:vJr Je Anápolis, 
Estai\<' •.!':' n .... iás .Votação adiada por falta de quorum. 

Projet() de Decreto Legislativo n° 23, de 1994 (n° '327/93, na 
Cá.marn dos Deeutados), que aprova .. o" "ato (j_ue renova a cOnci.Ssâo 
outorgada à RADIO MONTANHES DE BOTELHOS LTDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de--Botelhos, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por 
falta d.e quorum. 

Pm_j(-to de Decreto Legislativo n°24, de 1994 (n°328/93, na 
Câmara do~ Deputados}, que aprova o at'' 4lW •utnrga pennissão à 
FUNDAÇAO DE 11NSINO SUPERIOR 1'0 VM.I"' DO SAPU· 
CAÍ para r·~·"rttlar setviço de radiodifuc;rp <;<Í•lr'l't f?TTl freqüênó!l 
modulad.a, ~·(.llU lins exdusivamentc educaíiv~;:;, na cidade de Pou· 
so Alegre. E">ta:!,) Jc Mi11as Gerais. \'u1aç:i•1 :u1iad3 por falta de 
qnol"t:m 

Proje!o de Decreto Legislativo D0 4?. _9-e _1994 (n° 222/92. na 
Câmara d<lS Deputados), que aprova o texto do Acordo Ortográfi
co da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro 
de 1990. Votação adiada por falta de quorum. 

Suh~!illr1ivt' •':l f'âm~~ :-tl1 Projeto de Lei do Senado n° 179, 
de 1990 (n° 202191, naquela Casa). dt' autnria de· Senador r~man
do Henrique Cardoso~ que dispõe sohre n f('ginw de prestação de 
serviços públicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175 dn 
Consti_t;ui.ção. e regula a concess?.n ele ohra púhlica. Votação adia· 
da por falta de quorum. 

Projet.-.. d·· I -~i da Câmara tl'' 13. de· 10t)1 - Comph•m'!I'Ll.J 
(n° 223/90- Complementar, na Casa de OJJJ.!,C111), 4ue H'gul·um·.JI.l 
o§ zo do art. 171 da Constituição Federal, dispcmdo sobre a ediçã~J 
e o processo legislativo das medidas provisórias previstas no art. 
62 da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Lei da Câmara D0 125, de 1991- Coinplementar 
(n° 60!89-Complementar, na Casa d:e origem), que disciplina os li
mites das despesas com o funcionalismo público, na forma do art. 
169 da ConsütuiçâO Federal Votação adiada por falta de quorum 

Projeto de Lei do Senado n° 27. de 1991 - Complementar, 
de autoria do Sena~ Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3o 
do art. 192 da Constituição Federal. que dispõe sobre a cobrança 
de juros reais máximos, e dá outras providências. Votação adiada 
por falta de quorum 

R<'quc, irncnto ll0 484, de 1994, do Senador Marco Maciel, 
solidtando, 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 
Doutor Herbert de Souza (Betinho ), para prestar, perante o Plená~ 
rio do Senado Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortali
dade infantil no Brasil. esptX"ialmente naS regiões mais pobres, e 
apreser:i.ll'" \1~ <:ur>"~·:-:.· 1: Ll· ·t· :, 'n•:lo.f'r>)!'",.{> ;'10 Se-nhor 

Presidente da Repllbllca, com vistas a enfrentar tio grave questão 
Votação adiada por falta de quorum.. 

4.3.1 Discursos após _a Ordem do Dia 
SENÃDOR ODACIR SOARES- Elogios ao Ministro Mmi 

lio de Avell.ãr Hírigel pelos acerh.JS de sua gestão na Pasta daliiu
cação e do Desporto. 

SENADORJUTAHY MAGALHÃES- O problema da saú,i·· 
em nosso País. 

· · 4.3.2 - Comunica~es da Presidência 
Término do prazo para ofere.cimento de emendas aos Pruje-

hlS de Lei da Câmara n% 77, 85 e 101/94, sendo que aos mesmos 
não foram oferecidas emendas. 

C0nvocação de sessão extraordinária a reali?..ar-se boje. ils 
18 horas e 30 minutos, coro Orih~m do Dia que designa. 

4.4- ENCERRAMENTO 

5- ATA DA 200" SES:>,\0, EM 14 DE DEZEMBRO 
DE 1994 

s:r- ABERTURA 
5.2- EXPEDIENTE 
5.2.1 - A viso do Ministro Cbefe da C..S.. CivD da Presi

dência ~a República 
- N' 2.601/94, de 8 do corrente, encaminhando informações 

sobre os quesitos con.stantes do RequeriiJXmto n° 714, de 1994, de 
:mtoria do Senador Gilberto Miranda. 

5..1 -ORDEM 00 DIA 
- Ofício n" S/85, de 1994. através do qual o Banco Central~ 

solicita autorização para que o Estado de Goiás possa elevar, tem· 
poru;amenté. seu endividament() acima do limite previsto pelo art. 
4", 11. da Resolução n° 11, de 1994. do Senado Federal, bem como 
a p1estar garantia ao" Banco do Brasil S.A., para emissão de catt~~ 
de crédito a prazo a Bronto Skylift OYAB, secliada em Tampere, 
FioJândia, para a importação de uma plataforma hidráulica modelo 
70-3t2, de interesse do Ccxpo de Bombeiro Militar daquele Esta
do. Aprovado, após parecer de pl.enário favorável, nos termos do 
Projeto de Resolução n° 110/94. A Comissão Diretora para reda-
\'5\) firiai. ·· -

: RrJaç.ão fmal do Projeto de Resolução n° 110/94. Apro
•. ,. •. t,l. t\. promulgação. 

-Projeto de Resolução n° 7.5. de.l2_93, que altera a e.~uutun! 
:h ."J•i·"c~·rrtR.ria de Divulgação ~· dá outras providências. Ap"t"t"l·· 
~mio. apns pareceres de plenári.f• favoráveis. nos termos de substi
tutivo, ficando pre.i?dicado o. projeto, tendo usado da palavra a 
Sra. Júnia Marise. A Comissão Diretora para redação do venci-· 
do para. · 

- Substitutivo ao Projeto de Resolução n° 75/93. Aprova· 
do, em turno suplementar. À promulgação. 

- Projeto de Decreto Legislativo n° 101, de 1994 (n° 
449/94, na Câmara do Deputados), que aprova a Ata Final da Ro
dada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GA TI. 
as listas de. concessões dp Brasil na "área tarifária (Lista ill) e nn 
setor de serviços e o texto do A<"ordo Plurilateral sobre Carne Bo
vina, objeto das Mensagens n°s 498 e 965, de 1994, do Pre,,.ideJJt€" 
da Repúbli~·a. Aprovado, após p<~w .. cer de plenário. sendo tejeit.'l.d<J 
a l'r~w,:h. t~ndo usado da pala' t·~ ns Srs. Jutahy Magalhães. Jo
saphal. Marinho, Al:fredo·Ca.DlJX'S, Cid Saboia de Carvalho, MalJ 
sueto de Lavor, Ronan Tito, Mauro Benevides e Hugo Napoleão, 
prestando o Sr. Celso Amorim, Ministro das Relações Exteriores. 
esclarecimentos ao Plenário. e manifestando-se .em decluaçio de 
voto os Srs. Josa.J:bat Marinho e Jutahy Magalbies. 

5.3.1 -Designação da Ordem do Dia da próxima oessíio 
5.4 - ENCERRAMEm·,' 
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6- INSTITUTO DE PREVIDitNCIA DOS CONGRES- 7-MESA DIRETORA 
SISTAS 8- LIDERES E VICE-LÍDERES 

Ata da 17' Reunião Ordinária do Conselho Deliberntivo, 9 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-
realizada em 9 de dezembro de 1994. NENTES 

Ãta da 1968 Sessão, em 14 de-dezembro de 1994 
4• Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

- -EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SEN!WORES: -

Aiton Oliveira - Albano Franco - Alfredo Campos - AJu(. 
zio Bezerra-- Amir Lando - Antonio Mariz - Carlos Patr<x::ínio
César'Dias- Cbagas· Rodrigues- Coutinho Jorge- DariO Pe!-eira 
- Diit:eu Cameiro - DiValdo Suruagy - Eduardo Suplicy- Epiá
cio Cafeteira. - Flaviano Melo- Francise:o Rollembetg- Garibo.ldi 
Alves Filho - Gilberto Mir.mda - Hugo llllpoleão- Impuan Costa 
Júnior- Jacques Silva- Jarbas Passari.Dbo- João Calmon- Joio 
Rocha- Joaquim Beato -Jonas Pinheiro - Jônice Tristão - Josap
bat Marinho - Jooé Fogaça - José Richa - Jooé Samey - Jpnia 
Marise- Jutaby Magalhães- Levy Dias- Louremberg Nunes Ro
cha - Lourival Baptista- Luc!dio Portella- Mansueto de Lavor
Marco Maciel- Mário Covas - Mauro Benevides- Meira Filho -
Moisés Abriio- Nabor Jllnior- Nelson Wedekin- Ney Manmbio 
- Odacir Soares - Pedro Simon --Reginaldo Duarte - Ronan Tllo 
- Ruy Bacelar- ValmirCampelo. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. HáVendo p.Ú· 
mero regimental, declaro aberta a sessão. - -

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos._ 
O Sr. 1° SeCretário procederá à ieitura do Expediente. 

É lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

• MENSAGENS 

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Resriluindo autógrafos de projeros de lei sancio
nados: 

N' 381, de 1994 (n' 1.149/94, na erigem), de -13 do com,,;. 
te, refeiente ao Projeto de Lei da -Câmarn. n° 65, de 1994 (n° 
3.801/93, na Casa de origem), que altera disPositivOs do Código 
de Processo Civil relàtivos aos recursos, sancionado e transfoxma
do na Lei n'8.950, de 13 de dezembro de 1994; 
· N' 382, de 1994 (n' 1.15QI94, !lll origem), de 13 do corren
te, referente ao Projeto de Lei da Cimara n° 66, ele 1994 (n° 
3.802193, na CaSa de origem), que altera dispositivos do Código 
de Processo Civil sobre as ações de consignação em pagamento e 
de usucapião, sancionado e transformado na Lei n° 8.951~ de 13 de 
dezembro de 1994; 

N' 383, de 1994 (ri' 1.151/94, llll orlgem), ru;·r:3-do corren
te, referente ao Projeto CJe Lei da Câmara n° 67, de- f994- (n° 
3.803/93, na Casa de origem), que altera dispositivos do C6digo 
de Processo Civil sobre o processo de conhecimento e processo 
cautelar, sancionado e transformado na Lei n° 8.952, de 13 de de-
zembro de 1994; · 

N' 384, de 1994 (n' Ll52194, na origem), de 13-do corren-

te, referente ao Projeto de Lei de Câmara n' 68, de 1994 (n' 
3.81(}193, na Casa de origem), que altera dispositivos do Código 
de Processo Civil relativos ao processo de execução, sancionado e 
transformado na Lei n' 8.953, de 13 de dez.ombro de 1994; e 

_N' 385, de 1!194 (n' 1.153/94, na origem), de 13 -de corren
te, referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 133 de Lei da Câmara 
n' 133, de 1994 (n' 4.699/94, !lll càsa dO origem), que cria as Su
perintendências Estaduais do Instiblto Nacion.ill do Seguro Social 
- INSS nos Estados do Amapá e Rotaima, e dá outras providên
cias, sancionado e trnnsfonnado na Lei n° 8.954, de 13 de dezem
bro <je 1994. 

AVISOS 

DOS MINISTROS DE ESTADO 

- N' 792/94, de 9 do corrente, do Ministro das Comunica
ções, en.cami.nhando infamaçáo sobre os quesitos constantes do 
Requerimento n° 51, de 1993, de autoria do Senador Eduardo Su~ 
plicy;e 

- N" 2.602/94, de 8 do corrente, do Ministro-Chefe da Casa 
_Civil da Presidência da República, encaminhando informações so
bre os quesitos constantes do Requerimento n° 857, de 1994, de 
autoria do Senador Moisés Abrão. 

As infonnações foram encaniinhadas, em origi
nais e cópias, aos requerentes. 

Os Requerimentos vão ao An:Juivo • 

O SR. PRESIDENTE (Cb-ag>s Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Há oradores 
inscritos. _ _ 

.~ Concedo a Palavra ao ~obre Senador Jutahy Magaibães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA: Pronuncia o 

seguinte discurso)_- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, como 
era de se esperar, já se faZem ouvir as repercussões sobre a vota
ção ocorrida no Senado ontem. Não é apenas este assunto que me 
traz à tribuna, mas também outro assunto polêmico. 

Nos últimos dias muitas críticas têm sido feitas ao Senado 
em razão do denominado Projeto Lucena. Criticar~ julgar e conde
nar é fácil, especialmente quando isso atende aos interesses de al
guns oo quando as pessoas se atêm à superficialidade, às aparên
cias e às circunstâncias. Quem julga com facilidade, é porque não 
compreendeu, na sua totalidade, a essência dos fatos. Juízes bá que 
pensam serem deuses, a ponto de esquecerem sua condição huma
na e de acreditarem na infalibilidade da Justiça. 

Devemos a-ceitar as cxfticas e, se possíVel, terltar extrair de
Ias algum ensinamento. Críticas não são apenas um direito, pode

-ríamos até afumar que é um dever a sociedade debater e criticar 
projetos polêmicos. Importante_, porém, é que aqueles que criticam 
tomem con,becimento dos fatos antes de emitirem seus valores e de 

- '·--
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fonnarem seus entes de razão. Ter suã candidatura eas·sada e ser 
condenado à inelegibilidade é a pena máxima imposta a uni políti
co. Inadmissível é ser essa condenação fundamentada em argu
mentos contraditórios e pwcÕs convincentes. 

O projeto de anistia visa, antes de tudo, evitar a concretiza
ção de uma terrive1 injustiça. É preciso levar ao conhecimento pú
blico a verdade, para que todos saibam do exagero da pena aplica
da ao Senadgr Luc_ena. impedindo-o de exercer o manda.to legiti
mamente conquistado nas umas, com meio milhão de votos. 

Não vamos levantar aqui o respeito à decisão do povo pa
:mibano, · mas sim a condenação de um homem digno, acusado 
como criminoso, pelo fato de distribuir calendários aos seus eleito
res,. na forma de U.fW! mensagem de Natal, mesmo fon. do perlodo 
eleitoml. Se algum delito houve, a pena nio oorresponde absoluta
mente ao delito praticado. Mesmo tendo sido prontamente acatada 
pOr ele a decisão injUsta e inCOJmta. 

Om, Sr. Presidente, já é tempo de fazer cair essa máscara de 
hipocrisia que pune com tanta severidade alguns, enquanto acober
ta a .impunidade dos grandes malfeitores. Somos um exemplo de 
dignidade, um modelo de democracia ou estamos apenas preocu
pados com a nossa imagem perante a opinião pública? De que ser
ve cuidar da imagem, quando os atos não refletem a integridade da 
instituição, quaitdo não se pmtica ajustiça'? 

Podemos afumar que temos uma imprensa livre e descom.~ 
prometida.. com profusionais sérios, intétPref.es responsáveis pela 
revelação da verdade dos: fatos ou :s:implesmente escravizados pe~ 
los senhores: IK"OPrietários dos meios de comunicação. cujos inte~ 
resses massificaui a informação, manipulando a opinião pública 
confonne :s:ua:s: conveniências? 

Temos um sistema eleitonl perfeito, uma legislação sufi. 
cientemente precisa e clara, que determina a gravidade das fraudes 
eleitorais e as penalidades previstas para: cada caso? Como pode
mos, então,. apontar o dedo para aquele que comete pequenas fa~ 
lhas, quando saltam aos nossos olhos o extraozdinário volume de 
dinheiro g~erosamente distribuído por bancos e empreiteint.s aos 
candidatos na última campanha? O que dizer ainda da. influêncíá 
dos meios de con:wnicação e das pesquisas eleitorais no voto do 
eleitor? -

De qualquer prisma que se analise a questão, a distrib.J.ição 
de calendários jamais poderia ser considerada abuso do poder eco
nômico ou de poder de autoridade. Quem tem o mínimo de conhe
cimento da realidade das nossas campanhas sabe que esse argu
mento chega a ser ridículo, diante dos fatos que presenciamos nas 
últimas eleições. Uma decisão súbita, que em nada contribui para 
o aperfeiçoamento do Legislativo ou do sistema eleitoral brasilei· 
ro. Tampo.1c0 reflete a atitude p:>nderada e sábia que se espera de 
um tribunal eleilOral encarregado de promover justiça. 

Nãv condiz com a lógica uma reação emocional, face a uma 
queStão de técnica jutidica. Certo ou errado, há várias dezenas de 
anos, os SCnadores e os Deputados Federais têm tido o direito de 
u:s:ar os serviços da Gnífica do Senado, dentro de suas quotas, CU· 

jos valores são estabelecidos anualmente. ' 
O Sr. LourivalBaptista.- V. Ex•me permite um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com muito prazer, Se

nador Lourival Baptista. 
O Sr. Lourival Baptista - Estou ouvindo o -seu discurso 

com muita atenção, eminente Senador Jutahy Maga.Jbães. Oportu· 
namente, também voltarei à tribuna para falar a respeito desse as· 
sunto. Fui um daqueles que fez calendário, caderno. Mas ftz ques
tão de pagar por essas impressões e tenho os recibos; não era ma· 
teria! eleitoral. O meu retrato era feito 'pela Gráfica, todos os anos, 

· com mensagem de Boas Festas e de Feliz Ano Novo, dentro da 
quota do Senado. Porém, quando começaram os primeiros tuJllO. 

res, a Gráf1ea me ofereceu a quota do Sell1ldo e eu recusei. infor· 
mando que iria pagar. Tenho os devidos recibos. Toda -a minha 
propaganda eleitoral foi feita numa gráfica em Sergipe e, da mes
ma fOrma~ leDbo os recibos de pagãmento daquela épxa. Portanto, 
esse fato faz com que nós ..P-arlamentares, fiquemos um pouco sen
tidos com esses ataQues sem veracidade, proan-ando atingir àque. 
les que nio têm culpa. 

O -SR. JUT AHY MAGALHÃES - Agradeço o aparte de 
V. Ex*, Senador Lcurival Baptista, e, Conforme clígo no decorrer 
deste prollWlciamento, não podemos considerar como crime ou 
mesmo como desrespeito à lei o que vinha sendo feito no Senado, 
porque estávamos acatando uma legislação interna que nunca teve 
representação contra o díreito de os Senadores fazerem essas im
pressões, de acordo com suas quotas. Se essa atinlde está errada, 
deveríamos modificar o :s:iStema, OOnio agora estamos querendo -
incJusive apresentei projeto nesse sentido. 

Foi por w:i:t mero acaso que não fiz calendários na Gráfica, e 
ninguém pode me arusar de estar legislando em causa própria. 
Muitos me ofereceram para fazê.. los, insistiram, já que eu não ha
via gasto a minha quota. Diziam que eu deveria utilizá-la para fa. 
zer alguma mensagem de Natal, mas eu di:s:se que não queria. En
tretanto poderia ter feito, ]X)ÍS imaginei que esse gasto eslava den
tro dos nossOs direitos, deritro daquilo que determinava uma porta
ria da Mesa do Senado. 

Agradeço o aparte de V. Ex'-
Nesse sentido, a Mesa do Senado estabeleceu normas, defi

nindo o que seria permitido e proibido. No material permitido, re
laciona-se à confecção de calendários - está expresso: como mate-
rial permitido. -

Se o fatO de um delito ser praticado por outroS não toma 
ninguém inocente, também é vetdade que nada justifica condenar 
alguém apenas a título de punição exemplar, em nome da dignída· 
de da vida pública, se essa prática era comum e sancionada pelos 
regulamentos da Casa. O Senador que age de acoxdo com a legis
lação intema do Senado não está conscientemente burlando a lei. 

Preocupado com a aprovação da legislação eleitoml, ocorri
da em setembro de 1993, o Senador Márcio Lacerda - no meu en
tendimento, até iii. devidamente - procurou saber do TSE o que era 
permitido e proibido. A resposta foi dada em junho de 94. Os ca
lendários haviam sido confeccionados em dezembro de 93, não só 
antes da informação do TSE como também antes da aplicação da 
lei eleitoral, em período que não era eleitoral e quando nem candi
dato o Senador Humberto Lucena era - a lei é aproVada e só entra 
em exeéução um ano após, conforme o art. 16 das Dis]X)sições 
Transitórias de ConstiD1ição. 

Como pode, portanto, o Superior Tribunal Eleitoml conde
nar o Senador Humberto Lucena por abuso de aulOridade, quando 
este cometeu uma ação permitida pela legislação interna do Sena
do Federal, sendo que em nenhum momento essa legislação foi in
validada por ilegalidade ou inconstitucionalidade? A conduta foi 
considerada ilegal. mas a norma que permite a conduta, não. 

Examinando aspectos do formalismo processual, também 
teríamos razão para evitar a concretização da injustiça. O processo 
teve início nO Trib.mal Regional Eleitoral da Paraíba. Lá, havia 
sido dado ganho de causa ao Senador Humberto Lucena. A Pro
curadoria 1 eria três dias de prazo para recorrer. não o fez. S6 o fez 
após qua~ 30 dias, contrariando a legislação eleir.oral. 

O ibunal Superior Eleitoral aceitou o recurso e condenou 
o Senadt Humberto Lucena, que recorreu. Nl·::.s:c intervalo, pro
cessou~ . pleito eleitoral, e o Senador; 1Uli.llx:n.o; ,u:::ena foi ree· 
leito pot pressiva votação. A partir daí, os ãCCil:,:.c'l:'lt"\llr.;; são 
bem coni :idos. · 

O Miiústério Público, na Paraíba, fez r._ n.pn::}:·nt.·\·fLn com 
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base em dois argumentos. Teria t :~.vicio aooso do poder polítk.o ou 
de autoridade, cometido por cancitdatos, com base na Lei Comple
mentar D0 64190, que ~a Lei das Inelegibilidades. 

Com base nessa lei, o Ministério Público requereu a cassa
ção do registro e a decnUção de inelegibilidade por três anos con
secutivos A eleição de 1994. O outro argumento foi de que a 
propaganda eleitoral ilegal teria sido praticada por posiu.Iante a 
candidato. 

As duas teses foram rejeitadas pelo Tribunal Regional Elei
tom.J em acórdão de 15 de junho de 1994, assinado por membros 
do Ministério Público. 

fim 31 de julho, o Tribunul Superior Eleitoral rel"OtTeu d.• 
al·órdão. O..Relator entendeu que leria havido intempestividade d•1 
recurs·o por ter extrapOlado o pra;·.o de três dias. O Millisl.ério h.l· 
bli<.:o conlra-~gumentou que a a:.sinatura do acórdão não implica 
ria a intimação pessoal exigida pela lei e que o recu.n>o seria tem
pestivo por ter sido impetiado no prazo de ti& dias após a publk-a· 
çào. ocoaida em 28 de julho. Essa preliminar foi rejeitada pelo 
Trib\lnal SUperior Eleitoral e o Senador Lucena foi coodenado 
com fu.odamcnto nos seguintes argumentos: 

Em Primeiro lugar, que o calendário revelar·se-ia jlplO a 
veicular ptqlllganda eleitoral. Em segundo, presumir-sc-ia que te·
ria havido distriOO:içio .do calendário entre os meses de março e j.J
lhn de 1994 - presunção essa contra a prova dos autós. que de
tro.n?.trou ter havido a dislribuiçã~' apenas nos meses de df'71~Ti1ht . 
de 1993 a fevereiro de 1994. Terceiro, que a propaganda \'Já,w.J! 
desequilibrou o jogo entre os ctmdidatos, ferindo n prin(:ípio da 
isonomia entre os cãhdidatos. 

Sr. Presidente., SI% e Snt. Senadores, um dos mais ilustres 
Mlmstros, em seu voto, chegou a decl.ar.u- que os autos mostravam 
que os calendários haviam sido distnOuídos em periodo não eleito
ral mas que era presumível que tivesse sido estendido pelo periodo · 
eleitoral. Em presumível! Que justiça é essa que aplica pena máxi
ma com base em uma ptesunção? 

Sr. Presidente, o registro da candidalllra. só ocorreu em ju
nho de 1994, quando era, portanto. postulante a candidato, e a 
ação foi intentada em fevereiro de 1994. O que o Tribunal Supc
ri.::-r Eleitoral estava julgando em setembro de 1994 não_ era uma 
n011<1 ação mas, sim. -.a- continuação daquela intentada em fevcriíro 
de 1994. em fase recursal. A situação do Senador Humbe11(1 

Lucena permanecia, portanto, a mesma, ou seja, de postu!ame a 
candidato. 

Conttaditmdo, ainda, esse argumento da isonomia, deve·se 
salientar que tanto a Constituição quanto a legislação eleitoral tra
tam diferentemente o candidato parlamentar, ao não exigír qtie o 
parlamen.lar se dosincompatibilize. Tanto o legislador constituinte 
quanto o legislador ordinário, ao não exigirem do parlamentar can
didato a qua]quer cargo, inclusive para o Exerutivo, a desincom
p:itibilização, legitimara a interpretação no sentido de que o candi
duio parlamentar n§o pratica abuso de autoridade. Se assim o fos
se. te:P:a exigido a desincompa~bil,i.zação, assim como se exige 
para o Executivo. 

Abuso de autoridade só é cometido por autoridade admim~o. 
!rativa e se justifica pela condiç-ão de Senador. Nenhum Senadm 
pr,tJica ato isolado. Todos os seus alOs são em fonna de colegiadn 

Na mesma peça processual de forma contraditória. o Minis
tério Plíblico requereu a condenação com base no art. 59. _§2°, ~ 
Lei Eleitoral, que estabelece a pena de multa de I O a 20 md 
UFIR •s. aplicada ao postulante a candidato que fiZer propaganda 
eleitoraJ. 

~r. Presidente, a jurisprudência brasileira sempre consagrou 
t> r•rl!ldpio jn dubio pro reo. ();; réus devem receber tratamento 
favorec; ido quando houver dúvida, ao sentido e alcance das normas 

-----
legais. N~) (,n\. J., :. -.!.1a ,(lf 11Untt:n;~I1~~ ~ .ü;· ;';ii., ;, .f, (;t loma-
da inv('rtend('l .: ... t ·-.·. ;,;l;,,1pio. on se ,ia: na d!'i'.'ld<L >'! ·• 1-'· c. rén. 

A Lei EhmoraJ ~,) <•ntwn C:ilt vigor em .~1ncíw d< ~k ar.d.l\V 
entanto. procura·se punir um fato ocorrido anteriormente, em no
vembro, quando foram impressos os-·calendãrios, que não tíveriun -
absolutamente qualquer importância na candidan.ua nem na elei· 
ção do Senador Humberto Lucena. 

O Sr. ,la.::ques Silva-- Senador Jutahy ~4 1~.:alhã~~ V. E>.• 
me permite um ~par!<' '.I 

O SR.,JUTAIIV MAGALHÃES- C.,p, o,uri·~· p.·.·· ...• : .. 
hre Senador Jacqtws ">1 I· 'H. 

O Sr . .laj •Itt~:~ .'-i h' à - Nnbn~ S<"tl.lll! ·· ,li .r a h .. • l'·la,·.ttldte:s, 
como V f.xM <tC".-Jh'l ,I, infc)Jlllfrl. a Lei Eki10r:1! 'PH~ tvg_utarntmtoo 
a eleiçã() de 199·1 c·,Jlfl•tJ em vigor em 1 o de. ja•te-iro 1le 1994. Não 
é isso? 

O SR. Jll I'Ath MAGALHÃES - Por dctCrminação 
constituc:ional. · 

O Sr. Jacques Silva- F'ml setembro, ou nutuhro. quando o 
Senador Humberto Lucena determinou a impr('-ss11n dos seus ca
leõdáriOs:-dcscjimdo :to povo hrasil<'im um Fr1:7 91 :: .. ,ncn:>u
gem está escrito "que 1994 seja ... ". o que prova que C'stáva.mos cm 
1993- não existia lei. Se não eXistia a lei c se cr-n co-;tuml~ da 
Cása o fato de os Senadores, dentro das suas C0las, determinarem 
a impressão de material, como é que se pode agr1ra JiZA.'t · a im· 
prensa que_r rl :lJ' • . , :lo- que o rn:11 ctial c; :1 lk 1 ,., . , · · .: ·1rtda 
eleitoral? E mu,h, 11: l'!~!o yucm assim pensa. P•)f <::-sã ,à/li,), Sena· 
dor Jutahy M.lb ,1: ~ ·•rrvvo totalmente o pronunciamcnk~ de V. 
Ex•. Nã0 tenJ .. , ,;,; o~ I, de que se trata de mais um.t t·~nt.ativa de 
desmoralizar~.' ·, 'Jl;:il'I!SSO NacióriãCité-j:jóiCJUC uin·d,)s envolvidos 
é o seu Pre<:id<'ntc. Precisamos de lei eleitrora] fi:ü-:-pcrcnc, pru;a 
que possamos evitar a elaboração de lei específica para esta ou 
aquela eleiçáo A imprensa não quer entt>nder que, quando o Se
nador Humberto Lucena mandou imptimir seus calendários, não· 
existia a proibiç.ão. Portanto, poderia pcrfeitãnl.·nic--tá sído im
presso o materiaJ. A proibição aflorou não só com o advento da 
lei. mas sobretudv em razão da consulta feita pPin iltr~>1r..:- Senador 
Márcio Lacerda. É evidente que. quando a consu/1.· f.·, ,.·: t";'•ttdi,b. 

_já estávamos em J)I..'Iiodo eleitoral. Nos termos cm t..J.Lh' ;, i Mloca
da a questão_ ,~ T~h, ~3! Superior Eleitoral tinha que i..u.f<11'lllJ.r, de 
fato, se era proibida ou não a confecção do material. Respondeu 
que sim, que era proibida. No entanto, esqueceram de questionar o 
TSE em relação ãquC'lcs que haviam confOCCiõnado material antes. 
É evidente que, em relação a esses, a resposta deveria ter sido 

_ ''Úão"- Qualquer pessoa C:W. bom senso perceberia isso. Lamenta
velmente, por não existir neste País uma lei de imprensa, os pou
cos que detêm o poder da mídia, os detentores dos programas in
formativo conduzem a tendência da opinião pública. Ora. o Sr. 
Boris ·casoy teni Um prograilla, do qual é dono absoluto. Essa é a 
razão pela qual pcx:le falar o que quiser e induzir a opinião pública. 
ü nosso inteligente Jô Soares ulti~ente apresenta a ''tartaruga 
lucenosa". Que coisa maiS ridícula. Ele faz c fi(·a por isso mesmo. 
Os articulistas dos }lmais escrevem e fica por isso mesmo. Nãn 
~dianta tcntarn•··'· ilr•:!;~i.··tr, pMqnc n no<:'"' c-'l:r!ic·n(;ão sai cs<.·\)n 
dida no fundo ,J,-, i: o r" ·,1 t·m cluas ou três linhas. às vezes atê cm 
tom pejorativo. t ancsçculám que o parlamentar fulano de tal ain· 
da teve a cara-de-pau de se explicar. Por exemplo. r-~tou so.::m1.) 
crucificado por um determinado jornal em Goiás - inclusive esse 
jornal deve-me um favor-porter sido um dos subscritores do pro
jeto de anistia. ou melhor. por ter assinado em primeiro lugar. Para 
eles, o projeto era apenas de minha autoria. Estão sugerind0 até 
que presos do CEPAJGO encaminhem-me oficio para que a anistia 
seja estendida também a eles, condenados com base no art. 155 do 
Código Penal - pequenos furtos. Veja que absurdo! ESsa é a opi-
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niãci pública que temos, que a Imprensa chama de opinião pública, matéria tinba a preocupação de riâo Parecer que estivesse fazendo 
porque ela que faz e que ronduz. E fica por isso mesmo. O que um voto direto para o Senador Humberto Lucena. um lei especifi
vale não é a versão do fato? Pois é esta. Como se vai condenar capara S. Ex ... A matéria não foi muito discutida e assím saiu para 
Humberto Lucena, um bornem do seu gabarito, probo, que está há a Câmara. A opinião pública, como disse o nosso ilustre colega 
muitos anos no Legislativo, "Sem nenhuma mácula no seu cunícu- pelo Goiás, é trabalhada pela mídia; a mídia que faz a opiniio pú
lo, está sendo passado como beneficiário -de uma grande conup- blica. E caracterizou todos nós que estávamos aqui presentes. cuja 
ção. Isso não aceitamos. Infelizmente não temos como desmentir, lista com os nossos nomes saiu no jornal como sendo coniventes, 
porque aos meios de comunicação não interessa o fato mas a ver- por seu turno, com uma indecência, como V. Ex• salientou ainda 
são do mesmo, como já disse. b_á EOUCo. Mas defendo o Supremo. Acredito que o Supremo, 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -:_Agradeço a V. Ex•, Se· quando negou o recurso, nãoenttou no mérito da questão- V. Ex• 
nador Jacques Silva, ·a opinião despendida. sabe bem disso. 

Poderiam perguntar: por que falar mais nisso? O SR. JUT AHY MAGALHÃES- HOuve MiiriStró que la· 
Falo, Sr. Presidente, porque nãó tenho o hábito de me es· mentava não poder entrar no mérito. 

cooder no anonintato. Fico no anonimato por interferência da lm· O Sr. Jarbas Passarinho - Exatamente. Fizeram elogios 
prensa de me deixar no a:llonimato. Mas não me escondo quando pessoais, mas não podiam entrar no mérito, porque o recurso era 
tenho opinião a dar, e aqui, por mai!i 48 horas, esta é a minha tri- descabido. O recurso era inepto, nãO tinha como atender, porque 
huna. É aqui que di!;o o que penso, é aqui que faço o que acredito não havia ferimento de cláusula constirucional. E mesmo quando 
que devo fazer. se falou na necessidade de se fazer a re!;ulamentação do artigo, 

Por isso, tenho lido muito ataques feitos à esta Casa em ra- prova·se daramenle que, não tendo sido regulamentado até então, 
zão desse. projeto, e a opinião vai sendo formada. Quando se per- não tinha comO o Supremo atender isso. A decisão, no mérito, es
gunta na rua, pessoas respondem c dão opiniões sem ter a menor tava no Tribunal Superior EleitoraL Agora cheguemos a ele. Por 
idéia do que realmente ocorre a respeito desse assunto. Mas têm que o Tribunal Superior Eleitoral condenou? Suponho, nobre Se
já, ao subconsciente, aquela opinião dada pela Imprensa. Então nador Jutahy Magalhães- V. Ex• que é uma das pessoas mais fre
aquilo tomou.se um fato eoncreto, real, indiscutível; o que o Sena- qüentes, ·mais assíduas e mais compelentes nesle Congresso, que 
do fez foi uma ação C<'ll"pOrativista. indecente, imoral, para defen· não vai ficar só por 48 horas não, V. Ex• sabe que vamos até 31 de 
der alguém que é criminoso. Esta. é a idéia que foi passada. E eu janeiro- qUe O erro foi nosso. Na bora em que essa matéria foi te-

acredito que não é be-m assim. latada aqui. se não me engano pelo Senador José Foga-ça, não tive-
Não tenho coluna~ cm jorilal ·para ex pender a minha opinião mos o cuidado de fazer uma gradação da pena- que é um princí

fora desta tribuna, então dou aqui a minha Versão, aquilo que eu pio do Direito- d_e acordo com a gradação da falta. Por exemplo, 
penso que seja o concto. Se alguém se- interessar um dia em ler os se houvesse um motivo que dissesse assim: uiilização da Gráfica 
jornais deste Scnadr1, verá yue- h~1uvc quem aqui também _desse a para fun eleitoral. é proibida; e foi feita. Podia se fazer o quê? Pti
sua opinião c manifestasse a versão daquilo que julga ser a -verdade. me iro, mandar pagar isso; segundo, multar o candidato. E não sair, 

Nunca vi justiça retroceder para prejudicar as pessoas. Sem- como disse o Senador Mário Covas muito bem, dando tiro de ca
pre ouvi que as le-is retroage~ par<~ hcncficiar o réu. Eu, que passei nbão para matar um inseto. O erro foi nosso. AO Tribunal coube o 
alguns anos na Faculdade de Dire-ito. não sou bacharel - poderia quê? Interpretar a lei. :Mas quem faz a lei somos nós, é o Legislati· 
ter sido também. pela tradição familiar·- mas aprendi, pelo menos. vo que faz. Penso que._ em primeiro lugar, com essa quase paranóia 
que era impossível ap!kar unta lei qut• fosse retroagir para prejudi- de fazer com que o poder económico não influencie-. o que se sabe 
car alguém. que é uma hipocrisia no fmal - estamos vendo, agora inclusive, 

O Sr. JarbasPas..'>arinho - PcmUtc-mc- V. Ex• um aparte? quanto o PT recebeu de empresários, para não dizer de empreitei-
O SR. JUT AH\' MAGALHÃES - Com todo prazer. Se- r:as- iS-so levou a uma legislação iilterpretada pela unanimidade do 

nador Jarbas Passru·inho. Tribunal Superior Eleitoral- creio que foi, ou pelo menos foi pad-
O Sr. Jarbas Pa~'iarinho - Em adendo às considerações fica- criou este drama que aí está presenle. Nós sofrendo conse-

de V. Ex_•, c talvez ~stimulaJ,) rx1r clJ.s. ~u que também não ia falar qüências; eu recebendo_ telefonemas de _que quem nem conheço do 
sobre o assunto. cslou ilw pcJinJo cs.se. aparte. Primeiro porque Estado de São Paulo, a nos ofender pessoalmente naquilo que foi 
um' determinado jomal J1l Rio de Janeiro, de grande circulação. inclusive 'salientado ainda há pouco por V. Ex•, como se fôssemos 
publicou, no dia ::>eguimc. os Vl1tos como se eles tive_sse_~ sido no_:- co-partícipcs de uma indignidade. Mas este mesmo Supremo que 
minais. A de~.:isã~). cnnw \', Ex• sal::x:. foi uma decisão de Lideran- recebeu apoio. nesse momento, da mídia. e nós recebemos o efeito 
ça, acompanhand•J ll!'o \ooto-.. de Lidcratl<;a, c, portanto, não foi no- conlrário, é o que está recebendo hoje as acusações de ter absolvi-
minai. Quando o ScnaJ<.x EJuardv Suplicy pediu que a votação do o ex-Presidente Collor. Veja V. Ex• como as coisas mudam de 
foSse nominal. nãO hm .. ,-.; J.dc:uucnto, porque. se não me engailo. acordo com as circunstâncias. O apelo que eu faria, já que nós não 
já pediu p(.)Steriormcnte ao pnlprio resultado. Quando se chegou vamos ficar. não estaremos aqui na próxima legislatura - insisw: 
na votação, o SenadOr Eduardo Suplicy levantou·se e se declarou ainda ontem eu dizia aqui que somos nós os que não vamos ficar 
contrário ao vOtn. h1i n único voto contrârio. Os que estávamos que temos garantido o quorum dos traballios aquí, a grande maio
presentes fomos toJos listados como tendo sido votados "sim". ria é de ex-Senadores que não voltam ao Senado- Lalvez fosse 
realmente pelo silênl·io que tivemos, c aí cQmcçaram a haver tele· deixar um recado para que essa legislação possa ser alterada. E a 
fonemas ofensivos. insultuosos a nós. O que me leva a apartear V. redação foi infeliz. Perdoe-me V. Ex•, pela extensão do aparte. 
Ex• é caracterizar priml'irv a situaçãn mm absoluta tranqüilidade. OSR. JUTAHY MAGALHÃES- Pelo contrário, agrade· 
Em primeiro lugar. votamos c apmvamos aqui. naquele dia, uma ço e concordo com V. Ex•. No fmal do meu pronunciamento, faço 
redação infeliz, bastante infClii pof4Ul', pela abrangência da anis· uma referência a esta questão. Temos culpas grandes. Hoje, já de
tia, não vamos fkãr apenas neste caso: l'Orrcrflos o risco de essa veríamos estar preocupados em fazer uma lei eleitoral e uma lei 
anistia, aprovada na Câmara. anistiar também os crimeS eleicorais partidária permanentes; e. não, como sempre fazemos, nas véspe
praticados. Então é uma retroatiYidadc. como V. Ex• diz. para ras de eleições, uma lei para aquele episódio concreto e imediato. 

· atender, mas não só à(.!uda pessoa. talvez porque quem redigiu a Todas as vezes em que há uma eleição temos de fazer uma lei es-
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pcciai para ela. E votando roiDo votamos- aqui: com menos d<" 24 
horas de exame da matéria. E não consideraram isso- casuísmo. 
Disseram que votamos apenas esse projeto em 24 horas. quando 
nunca havíamos feito iSSO aritii:ionnente~ Fazemos issó Constante
mente aqui, no Senado,. sob o meu protesto. Tenho protestado con
tra isso, inclusive na'" Votação da lei eleitoral, quando apresentei 
emendas e disseram que não poderiam ser aprovadas, pois o proje
to teria que retomar à Câmara. E nenhuma das emenda~ que apre 
sentei foi aprovada. 

É absolutamente necessário que aqueles que irão continuar 
no Cci:igresso come~m a fratar da lei p2rtidária e da lei eleitoral. 

Como também consta do bojo ·do meu pronunCiamento. é 
um erro nosso_ pensarmos em retaliação. Pelo contrário. temos 4.uc 
dar recursos ao Tribunal Superior Eleitoral para que ele possa in· 
formatizar-~~e. -

O Sr. Jarba~ Passarinb_o- Estou plenamente de acordo. 
O SR.JUTAHY MAGALHÃES- Não se podem tirarn-· 

cursos do Tribunal Superior Eleitoral, mas conceder mais recursos, 
para que ele possa informatizar os seus trabalhos, a ftm de se cvi 
tarem as fraudes que estão ocorrendo CúnS1antemente nas diversas 
eleições. 

O Sr. Jarbas Passarinho- U uma retaliação não pareceria 
a V. Ex• como uma atitude mesquinha e descabida? 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Exata.mcnte. Isso é un1 
absurdol 

O Sr. JarbaS Passariuho- É um absurdo! 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Isso é até um ato cri 

minoso contra nós mesmos. Digo nós porque ainJa sou político. 
até o téimino do meu mandato; depois, não quero mais saber dis
~o; até lá, eu grito, reclamo. Estamos errados com relação ao c0rt1• 
dos recursos orçamentários· do Tribunal SnpcrioT" hk-itoral. Trata· 
se de uma bobagem que o Congresso iCz: 

O Sr. Epitácitl Cafetl'i~:·a -· Pl'f'li:lte I· 1e ' • I \~ 11m a1}a11c? 
OSR.JliTAHYMA(iAI ,i-\~·.~. í'n,1lu:,~::npmzer.nn 

bre Senador. 
O Sr. Epitácio Cafeteira Nohre Senador Jutahy Maga 

lhães. começaria exatamente pela pane que V. Ex• abõrdou, em re 
lação aos recursos para informatizar- o pi'OcesSO eleitoral. Entendo 
que, antes de infonnatizar o ato da votação ou a apumção do voto. 
temos de valorizar o,Y.tuJo eleitpral. O título elei_toral é um pedaço 
de papel, é o único documento <'tn que n1h) há iacmidade- para 
quem vai exercer o seu direito de cidadania. É talvez o documento 
mais 1ilip6rlãnte-e ao-qual foi dada menor importância. no ninmcn 
to em que mudamos a nossa lei eleitoral<' retiramos do título o re
trato do eleitor. que era a identifiCaçào qL•c existia. Estamos fazen
do uma eleição de faz-de-coma. Nós, do Nordeste, sabemos que há 
pessoas que têm duzentos, quinhento!>, mil nu cinco mil títulos. e. 
no dia da eleição. basta mandar elas votarem. Depois de tudo isso 
feitO, vamOs- infonnatiiâr o "proceSSO de apuração? lsso me parece __ 
uma brincadeira. ou seja, não há preo:upaç-ãn em sahcr se a pessoa 
que está votando é um cidadao. Mas há p!'C'()('Upação cm saber se o 
voto de quem voc.oo mesmo sem ser cidadão ou o de quem votou 
mil ou duas mil vezes vai s-er apurado com rmreç-ão. Antes de 
mais nada, temos que valori7.ar esse. títUlo de cidadania do elcitN" 
brasileiro. No que tange ao assunto de que V. Exa tratava, a lei da 
anistia, t2mbém desejo aproveitai' a opo,"'rtunidade para dizer que a 
imprensa falou somente de um voto çontra. que foi o do Senador 
Eduardo Suplicy. Coloquei-me contra a votação porque:. na forma 
do parágrafo único do art. 169 do Regimento Jnremo, entendia que 
aquele parágrafo que exigia consenso era diferente çle todos os ou
tros parágrafo:; que se referiarit""à Urgénría urgentíssima; pois cria· 
va uma situação diferente. Desse modo, no momento em que re-
solveram colocar o projeto em votaç-ão. resolvi me ausentar. Au-

sentei-me pelo motivo de que não iria votar em causa própria. r ,,;
to que a minha adv_ersáriã estava na lista dos que usaram a Gráfica, 
tendo sido por isso, inclusive, denunciada pelo Ministério Público. 

- Não seria correto da minha parte votar em causa própria e, por 
essa ra:?iío, ausentei-me. Hoje, vejo com grande surpresa que, na 
realidade, aquele não era um projeto de anistia para o Senador 

. Humberto I ,ul·ena, nem sequer um projeto de anistia pelo uso da 
: Gráfica; mas, Sim. uin projetO de anístia geriil. Quem descumpriu a 

lei, pode ficar tranqüilo. jx">is todos os eleitos serão anisfia"dos. Per
gunto: quem ficou na primeira suplência está anistiado? Essa pes
soa não foi eleita, tendo ficado apenas na primeira suplência. Se a 
anistia é só para os eleitoS, não vai alcançar os suplentes. E mais: 
se aprovada e:ssa lei, precisam funcionar Os Tribunais Regionais 
Eleitorais? R o Tribunal Superior Eleitoral precisa fiiD.cionar? Não, 
porque todos os eleitos já estarão anistiados e_, portanto, todos os 
recursos irão para a gaveta. A redação foi a -pior-posSíVel, o que já 
havia denuni:ia<kJ aqui, quando eu dizia que não estávamos discu
tindn a ani!>Lia ao Senador l-lumherto Lucena, homem sério, probo, 
que nwrcu~ ,) 11osso respeito. S. Ex• era apenas uma espécie de 
san1o que esia\~a no andor c os que estavam carregando o andor 
nãcn)Jhavam o santo, mas a pro<.'issão. porque estavam inseridos 
no contexto da própria procissão. OC'sejo mC congratular com V. 
Ex• pela maneira como faz a su3 colocação. de forma clara, como 
tOdos devem proccd1:r aqui na trihu"na do Senado, dizendo aquilo 
qu~e pensam. mostrando a sua verdadeira face à Nação. Não tenho 
dúvida, nobre Senador Jutahy Magalhães, de que o Senado_ perde 
mii dos seus mellwn.>s Senadores. já qu"e não mais o teremos co
nnsco a partir do fmã.l do mês de janeiro. 

OSR . .JOTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V.Ex'. an
tecipando a despedida para 16 de dc7.cmbro. Pretendo, na próxima 
sc;o. ta-feira, fa'I.{':T um corucri--ial das asas da V ARIG, na Bahia, para 
aproveitar os mares tropicais- da ·minha 1erra. 

O Sr. Jarbas Passarinho- Sob as "bênçãos do ACM 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Desse. não. Gostaria 

ate de aproveitar a provocação feita por V. Exa para dizer que gos
to muito -de ver as indignações da núdia a respeito de certas deci
sões. Não vi qualquer nota, a não ser uma pequena, na Folha de S. 
Paulo. sobre os fantasmas da Aahia. 

Foi uma ven.Iadcira luta para que a Policia Federal chegas
se ao final do pn1ccsso, porque o Sr. Antônio Carlos Magalhães 
cor.seguiu até retirar d Oelegado-que estava chegando ao término 
da apuração, Cl""tm a aquiescência do Governo Federal. Graças a 
Deus. houve uma mudança no-MinistériO e consegui chamar ores
ponsável aos brios, indagando-lhe se iria determinar ou não a apu
ra~ão desse episódio. tendo em vista ser um homem correto. O 
Ministro mandou apurar c chegaram ao final, encaminhando o 
processo para a Procuradoria-Geral da República na Bahia, que fez 
a denúncia à Justiça f<ed.eral. 

Todos esses fatos _ocorreram e não saiu qualquer notinha 
nos jornais. PerguntO: q:Jem é que sabe disso? Hoje estou vendo o 
Sr. Paulo César Farias ser condenado por falsidade ideológica. em 
conseqüência de contas fantasmas. A Rosinete foi condenada a 
dois anos porque assinou cheques. No entanto, estou vendo pareil
tes próximos dos fantasmas sendo indicados para cargos no próxi
mo Governo Federal, aqueles mesmos que foram responsáveis 
pela execução do trabalho das contas fantasmas. Onde está a in
dignação dessa gente, a indignação seletiva? E atacam o Congres
so. Por quê? Será que não somos innãos siameses da imprensa? 
Será que a imprensa não precisa de nós, como nós precisamos 
dela? Considero que existe muita hip<X'risia neste'País. 
- Reconhe~:o que a redaçã.o daquele projeto não fo1 a mellior, 
tendo sido feita às pressas. Não fiz a redação, não participei da ela
boração do projeto. mas disse, na reunião, que o Senador Humber-
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to Lucena não precisaVa de apoio, de manifestações de solidarie
dade, mas sim de uma ação imediata para se tentar evitar a injusti
ça que estava Sendo cometida. E a única maneira que os juristas 
das duas Casas do Congresso Nacional encontraram foi essa. 

Não é a melhor sohrção. Indiscutivelmente não é a melhor 
solu~, mas talvez seja a única.- - . - -

Às vezes compro detenninadaSbri8as ijue nãO deveria com-
prar, mas desde o início já disse que não entra na minha cabeça 
punir Humberto Lucena por abuso do poder económico em benefi
cio do Senador Rainnmdo Lirn. Wao entra na minha ca"beça isso! 
Sei que isso não B.gmda, mas conhecemos a realidade. Portanto, é 
hipocrisia dizer que, num confronto, Humberto Lucena leva vanta
gem no abuso do poder econômico. 

Senador Epitacio Cafeteira, não é preciso falar que o pro
blema está relacionado ao titulo eleitoral. E importimte que se faça 
qualquer coisa a esse respeito, mas uma cois;fl:ião impede a outra, 
pois são concomitantes. 

. De imediato, precisamos informatizar a Justiça Eleitoral e, 
também de imediato, precisamos elabonu uma lei eleitoral e uma 
lei partidária pennanenfes. Temos tempo para esmdar essa ques
tão. Não podemos deixar para 'apresentãr iim projetO na -véspera da 
eleição ou um ano antes - porque a Constituição determina que 
seja feito até um ano antes-, e, então, alegarmos que não será posw 
síVel emendar nada porque o projeto tem que voltar para a Câma
ra, e aquela Casa não terá tempo para exa.miní-lo. Então, são coi
sas que se completam e não se excluem de maneira nenbullUL 

Por essa razão, estou fazendo este debate, aproveitando o 
tempo, já que estamos esperando a vinda dos demais senadores, a 
fun de votaxmos e termos uma sessão com maior número de pre
sentes. Já reclamaram que, ontem, n6s votamos até às 23h. Eu tive 
a oportunidade de assistir o Jornal da Globo, ontem, e pensei: 
"Daqui a pouco vão querei ·que nós privatizemos o Senado", por
que noticiaram que nós aumentamos os- salários e que o povo é 
quem vai pagá-los. Então, vamos priVáúzaY para alguma empresa 
pagar as despesas do Senado. Veja, então, V. Ex • como as notícias 
andam rápidas. Por que não informaram que nós, simplesmente, 
obedecemo'S o que está prescrito em lei e que já foi pago pelo Exe
cutivo, pelo Judiciário, pela Câmara, pelo Tribunal de Contas, por 
todos os Tribunais Superiores, e que nós fomos os últimos-a 
dar? Por que não dizem isso? Critiquem, tudo bem, mas infor-
mem direito. ·-· · · -

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite V. Ex• um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex•, nobre 

Senador. 
O Sr. Epitácio Cafeteira- Quero apenas acrescentar um 

pequeno dado. Quando eu falei que V. Ex• verberou contra os fan
tasmas, referi-me ao fantasma mais modesto, que é aquele fantas
ma que só aparece no dia da eleição. Até contam no Maranhão que 
um cidadão estava na porta de uma seção eleitoral e perguntaram
lhe': ''Você vota·nesta seção?" E ele disse: "Não." ''E o que você 
está fazendo aqui?'' E ele respondeu: ''Eu estou esperando o meu 
pai." E lhe disseram: ''Mas o teu pai morreu há tanto tempo." E ele 
afiiiDou: ''Mas eu tenho notado, fui olhar na ficha de vqtação, que 
ele vota em todas as eleições e eu estou aqui para ver a hora em 
que ele vai chegar porque quero reencontrá-lo". Então, esses são 
os fantasmas mais modestos. Depois, eles ficaram sofisticados, 
abriram contas-correntes, ficaram ricos, ajudaram nas eleições. Há 
também outros fantasmas dos quais tratarei posteriormente. em um 
pronunciamento neste plenário. Mas a colocação que faço, nobre 
Senador, é que a legislação eleitoral é drástica: ou se reclama de 
um fato na hora ou, então, esse fato passa a ter validade;_ou seja, o 
crime compensa quando não reclaniadO riil hora. Na eleição do zo 
turno houve eleitor que votou com a impressão digital, mas que no 

1 o turno havia votado assinando a ~, !li<:: de votaç3o, ou seja, esta
va claro que não er:a o mesmo eleitor, ma-s o fiscal estava compra
do e fez vísta grossa. Quem não reclamar na hora não pode recla
mar depois. Ora, se não tem a fotografia no títnlo eleitoral, não há 
como fiscalizar coisa alguma. São ~I~iç.ões Uv .Ía.t.-õe-conta. É pre
ferível que o voto seja fact!ltatívo. que se deixe votar quem_ quiser, 
'máS VOtàr legitimamente:- Nós pcx.lemôs. ati' Voltar as nOssas vistas 
para palses bem mais atrasados do que o Brasil onde se mete o 
dedo ruí tinta e estando co~ o dedo manchado pela tinta a pessoa 
não pode votar de novo. Isto é nuis importante dtrquelerum títu
lo falso na mão: ter uma determínada tínta que permanecesse no 
dedo do cidadão por mais de 24 btltaS, o que não permitiria que 
ele vote duas vezes na mesma el~ ição. Nós temos que fazet: algu
ma coisa antes de informatizanno;; as eleições. Não acredito que a 
informatização chegue realmente 10 âmago da questão. Na apura
ção se modifica pouca coi5a; mod~fica-se muito no ato da votação, 
exatamente DQ_trabalho eleitoral. .'Jós pedímoç ao Tribunal Supe· 
rior Eleitoral que nos desse uma revisão c ele não nos deu. Nós pe
dimos que fizesse no Maranhão o que ftzeram em Tocantins: na 
hora em que a pessoa ia votar se identificava. Não nos deram tam
bém esse direito. Logo, os procedimeiltOs fóram os mais díspares. 
Sei que não adianta ficar discutindo um assunto que já ácabou. 
Hoje, estamos tratando da votação de uma anistia que engloba to
dos os crimes eleitorais. Se for aprovada, então, não há necessida
de de continuar funcionando, pelo menos para esta eleição, os Tri
bunais Regionais Eleitornis e o Tribunal Superior Eleitoral, porque 
está tudo anistiado. Quem foi eleito já está coin a sua anistia del?ai
xo do braço. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Epitãcio Cafe
teira, nã-o pense V. Ex• que fantasma eleitoral existe apenas no 
Maranhão. Antares não está lá. Antares está no Brasil inteiro. Os 
fantasmas saem da tumba e vão votar. 

Lá no meu Estado, alguém conta uma piada sobre um chefe 
politico que vai a todo enterro, principalmente de pessoas do sexo 
masculino. Ele chora, debruça-se junto da viúva e quando a viúva 
está bem tensa, com aquele choro convulsivo, diz: ''Não se esque
çã de me dar o título eleitoral do seu marido". Ele utiliza o título 
do falecido na votação da eleição seguinte. Isso acontece não só 
no Maranhão. Mas é preciso que se faça uma modificação global. 
não uma modificação setorial, uma .!.llodificação- da legislação 
como um todo. 

O Sr. Amir Lando- Permite-me, V. Ex a. um aparte? 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES ~ Pois não, com prazer. 
O Sr. -A mi r Laudo --Nobre Senador Jutahy Magalhães, 

oeste pôoto do discurso de V. EX•; eu -gostaria- de agregar alguma.s 
idéias nãs quais tenho trabalhado desde que assumi a cadeira neste 
Senado da República. Não há dúvida de que, se nós não depurar
mos o processo eleitoral, a democracia brasileira continuará sendo 
uma farsa, uma mentira. A legitimidade das eleições passa. neces
sariamente, por uma crise que nós não podemos mais dar azo, so
bretlldo com uma legislação que não visa corrigir abs9Jutamente 
nada, e sim consolidar o estado de fato, e os fatos sempre estão 
prenhes de irregularidades, fraudes e crimes. A eleição é exata
mente o momento em·que aqueles que têm a ousadia da marginali
dade podem atuar livremente e, neste caso, não há mais como cor
rigir o erro. Pela primeira vez na História. ternos noticias de que 
alguns candidatos eleitos foram cassados- e aqui não me rcfrro ao 
Senador Humberto Lu..::ena. Anteriormente, só havia casos isola
dos de abuso do poder econômico, abuso do poder político,-uso da 
máquina, apreciados pelo Poder Judiciário~ Mas, na verdade, toda 
legislação eleitoral está centrada num princípio de que o fato deve 
permanecer, a alteração é a exceção absoluta. Por quê? Porque isso 
é histórico. Sabemos que as eleições neste País sempre tiveram 
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essa eiva de fraude, de irregularidade, de criminalidade~ enfim, 
essaeiva de que os mais espertos, os mais ousados, os mais fortes, 
pla.smam as eleições a sua imagem e semelhança. AgOra, a vonta· 
de do povo, a vontade popular nunca importou. Isso vem da Repú
blica velha; não é novidãde neste País. Só que nunca tivemOs a ori~ 
sadia - agora, sím. - de alterar profundamente o sistema eleitoral. 
Eu proJ:Us, no meu relatório da CP! do PC, algumas alterações 
profundas. Em primeift:i lugar, o fmanciãri:iiDt.O das campanhas. Os 
financiamentos das campanhas não precisam da triangulação em
presário-candidato- povo que paga a conta. Deveria sair direta
mente do Tesouro. Uma lei que desse a cada partido um numerário 
suficiente, ao menoS -dentro de um realismo eleitoral, para cada 
partído realizar a sua campanha. Aí, qualquer abuso teria uma pu
niçãv severa, mas severa em todo o sentido da palavra. Mas o que 
acontece? ACbaL.J. que isso é iSnomíniã, algo quase crin:iiiioso, 
como se diz na mídia, quando se fala de o povo pagar diretamente. 
O que se quer'é manter esse processo-fraudulento, esse processo 
apodrecido de financiar as campanhas via inversa; Vi&triangula· 
ção. Quem paga? Aqueles que têm interesse no Estado. Exceções 
existem. não quero generalizar, mas em geral quem paga são os 
empresários que têm interesse direto na admlnisiniÇão pública. Aí. 
Senador Jutahy Magalliães, o processo se COirompe. Por que nin

. guém investigou as empreiteiras? Que moral tem quem recebe di
nheiro ·de empreiteiras para investigar a bigidez de comportamento 
dessas empreiteiras no seio da administração pública? Veja V .Ex.-, 
poderiamos começar desse ponto, mas isto não juStifica a puníção 
brutal havida com relação ao Senador Humberto Lucena. Esse é 
outro ponto, outro detalhe. Quanto a esta_redaçâo, poderiamos dis
cuti-la, porque me parece que ela é uma redação imprópifã. Quere
mos dizer que profundas reformas no sistema eleitoral precisam 
ser feitas, porque senão-esse prOcesso ·cent.amina- a odemocracia 
brasileira, e ela passa a ser uma farsa, uma mentira, um engodo. 
Teremos sempre, no Congresso, representantes de segmentos eco
nómicos da população, às vezes até de setores políiícOs;-COin algu
ma matiz ideol6gica, e o testo, aS c!xceções·.- aqueles que não têm 
compromisso com ningllém. a não ser com o bem sexvir a pop~la
ção e ao País:M.as esses são exceções. O processo como um todo 
está eivado, está contaminado por essa questão qUe é O fmancia
mento das ca.:mpanbas, e precisa ser modificado. DenunCiei, por 
exemplo, que os título~ ~lei torais. no meu Estado e em muitos· mu
nicípios, centenas .deles, estavam em mãos de terceiros.· E queriam 
votar, porque não há identificação nenhuma. Tudo isso foi mais 
um passo. não no sentido de acertar, mas de uma simplificação 
simplória. que redundou na fraude eleitoral visível. São muito~ os 
por.! os que podeliamos abordar, mas é preciso uma reforma pro· 
funda, par.! qut: o nosso processo eleitoral tenha legitimidade, que 
se expunja dele a fraude, a conupção, se ex.punja dele todo esse 
processo que: o deslegitima. _ _ ____ _ 

O _SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte, Se
. nador Amir J.~mdo. V.Ex.• abordou outros pontos que também são 

da maior importância. Financiametitõ de campanha é um dos gran
des probl<:-mas que temos para o exercício da nossa democracia. 

Pmcis'anws fazer uma refonna :abrangente, temos que exa· 
minar os diversos ponlos. Só podemos fazer isso com tempo, não 
de afogaJiUw. para em 24 horas setmos obrigados a VOlar uma lei 
que vai_<-r.r n{'r:essária para a eleiç-ão seguinte. 

Agrad,·ço a ~.·ontribuiç-.ão de V. Ex•. 
Vou concluir, Sr. Presidente. 
Por ter conbC~..:imento desses fatos, é que houve entre os 

ilustres l\.linistms do Supremo quem lamentasse não poder decidir 
sobre o mérito. por ter que se restringir ao pedido em causa, ou 
seja. o recurso extraordinário, -de que não havia matéria const"íiu
C'i~·,uaJ ~n,·o!vida. 

Sr. Presidente e Srs. senadores. riã0 é momCntn para discu
tiimos erros dos outros, sejam do Judiciário ou da imprensa. O im
portante. no que me díz respeito. ê procurar apresentar uma versão 
dos fatos que muitos desconhecem. Lamen[avelmente, oc; meios de 
Comunicação já firma.Tãln uma ophtião -negativa junlo à opiíiiaõ 
pública, que, por sua ve'l, discute o episódio sem conhecê-lo. Te: 
nho lido artigos e declarações as mais absurdas. algumas delas até 
grosseiras, comprovadoras da irtesponsabilidade do julgamento 
precipilado, que leva à condenação antes mesmo da leitura dos autos. 

O que o Senado fez e está sob o exame da. Câmarn foi utili
zar uma medida legal para evitar uma injustiça que, para quem co
nhece a nossa realidade política c os seus componentes. torna-se 
inaceitável, pelo absurdo que representa. 

Não podemos deixar que haja uma ruptura entre as institui
ções, e temos o direito de utili:t.ar meios constitucionais legais ao 
nosso _alcance. Muito provavelmente. não tcrã sido a providência 
deseJável. mas, ao ver de muitos. t'r<t a únil'a efetiva e imediata. 

En3do será se houver retalia(ào na elaboração do Orçamen
to, por exemplo. Temos que dar ao Superinr Trihunal Eleitoral os 
recursos necessários para implementa1 a infonnati7.ação no proces
so eleitoraL a fim de dirriinuir e evitar ao -máximo as possihiliilildeS 
de fraude, como ocorre em todas a~ elci~·oe-s . 

O ·cOrigressO: r)or Sua· vc7~ té-ril- (Jue faúr ICis partidárias 
eleitorais, de imediato. que sejam definitivaS e não elaboradas 
apressadamente, às vésperas das ele1ções, como vem ocorrendo 
sístem3.titamenté. O qUe prec-isatTl{)S é de leis impessoais, quere
gularizem os direitos fundamentais dóS-C3Jididatos. 

Por outro Jãdo, não concordo com aqueles que não votaram 
porque não quiseram, -e ·que criticam- os que Votaram. Deveriam 
pronunciar-se no momento próprio da discussão da matéria e pro
ferfr-seu Voto com independência e autonomia. 

Se considero democráti<'.a a manifestação de entidades em-
. presariaís que condenam a aprovaç-ão do projeto da anistia,lamen

to que essas mesmas entidades não se manifCstem com à mesma 
indignação contra aqueles que sonegam e contra os que, utilizan· 
do-se de normas legais, fogem ao pagame-nto dos tributos que mui
to iriam contribuir para diminuir os desniveis sociais que penali
zam os brasfleiros. No ino ·passado,- fôrani.--dêSviadÕS dos Cofres 
púbfiCos 80 bilhões de dólares, e isso se repete anualmente. Parã 
isso, tributaristas eficientes utilizam-se das brechas legais, a funde 
não serem pagos os impostos devidOs. 

O mesmo poderia _dizer aos ilustres hOII?.ens de imprensa, 
mas ainda não tive a oportunidade de_ encnntrar sequer uma mani· 
festação de repulsa à lei que pt'nnih• .1 l'i'n ... cnt.·~•.Jtn de poder nas 
mãos de uns poucos, o poder sobre os meios de comunicação, e, 
por via de conseqüência, permite que os donos de redes de rádio c 
televisão, aproveitando-se das falhas da legislação, cada vez am
pliem mais o poder de manipulação da opinião pública, através de 
noticiários capci(!SOS, incompletos. que assassinam as imagens de 
políticos e executivos que não estejam cm suas grao;as. Essa_ luta 
seria interessante e da maior importância, p..:mjue não acredito que 
a democracia possa existír em sua plcrurude _enquanto não tiver
mos a democratização da infoflllll\·ão. ·qut~ não existe e muito difi
cilmente a teremos em futuro pr<'>:...imo. Pek'l ronttário, i.:ada vez 
aumenta mais a concentração du pode1 nas mà~.,s de poucas famí
lias, com a omissão do Executivo. do Legislativo. eh imprensa que 
se díz independente. 

A critica é importante, desde que feita em linguagem ade· 
quada, mesmo que veen~ente. Porém. o que- se exige é que em epi
s6dios como este o critico. seja ele nm protissi('na! da comuníca
ção ou não, procure tomar conhecimento. no mínimo, do resumo 
dos autos, para que a análise dos fatos possa ser um demonstrativo 
do pensamento crítico. 
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Sr. Presidente, não estamqs aqui simplesmente para defen
der o Senador Humberto Lucena. Estamos, sim, defendendo o Se
nado Federal, a Câmara dos Deputados, todo o Congresso Nacio
nal, de movimentos que. bá atgum tempo, em nome da moraliza
ção, de um falso moralismo, vem servindo deliberadamente a uma 
outra causa, muito mais gi'ave do que as possíveis falhas passíveis 
de correção do Legislativo: a intenção de estabelecer um confronto 
entre os poderes provocando anímosidade, o desequih"brio·e a de
samlonia com desgaste sistemáticO da instituição e do processo 
dem<?Ciáfico. 

O que estamos pretendendo com este projeOCt nãõ é apenas a 
defesa do Senador Humberto Lucena, acusado de mandar confec
cionar calendários na gráfica do Senado e de. posteriormente, dis
tribuí-los aos seus "eleitores da Paraíba. Tudo isso é demasiada
mente ridículo. Inacreditavelmente ridículo; diria mesmo um fato 
político quase Surrealista. O que estamoS exigindo é o resgate da 
nossa dignidade, é a revogação da injustiça no Brasil, seja ela pra
ticada no âmbito social, econõmico ou político. O direito de anistia 
a todo e qualquer cidadão brasileiro que seja prejudicado em seus 
direitos fundamentais, o dever e o direito de se praticar a justiça 
em todo o tenitório nacional. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite--nie V. Ex .. um aparte? 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço o nobre Senador 

Eduardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Registro que quando aqui votei 

contrariamente ao projeto de anistia, de maneira alguma desejei 
que isso fosse entendido como um favorecimento à pessoa que, no 
caso, ficou em terceiro lugar na eleição, Senador Raimundo Lira, 
do PFL. Quero sepatat bem aS coisas. 

O SR.JUTAÍIY MAGALHÃES- V. Ex' não tem nenbu· 
ma razão para isso. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Houve menção de que seria um 
absurdo avaliar que um teria Cometido abusO e outro não teria W· 

metido abuso do poder económico. Eu até gostaria de reafnmar 
que no caso de se consolidar a decisão de não poder o Senador 
Humberto Lucena assumir o seu cargo, no meu entender, deveria a 
Justiça Eleitoral promover nova eleição. Até porque a soma dos 
votos do Senador Humberto Lucena, mais os -em br.ul,co e os nulos 
foí de 1,7 milhões de votos. Gostaria, também nesta oportunidade, 
de dizer do sentimento que observo existir hoje no seio do povo 
brasileiro, especialmente dian!e da decisão do Supremo Tnõunal 
Federal relativamente ao ex-Presidente Fernando Collor de Mello. 
Ainda ontem. o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Eva
risto. Ams afiinlou que "a absolvição do ex-Presidente Fernando 
Collor e do empresário Paulo César Farias confunde o povo, por
que o Poder despreza o bem comum, usando dois pesos e duas 
medidas: no caso _do ~Senador Lucena .e no E:$cândalq da adminis
tração Collor. Urge que os novos representantes eleitos pelo povo 
devoivam dignidade e honestidade ao povo brasileiro com nova 
ordem política, nova ordem econõmica, nova ordem juridica e 
nova oniem social''. Gostaria de ~olidarizar-me com os integrantes 
do Movimento' pela Ética na Política que estão discutindo uma fOr
ma de reação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Penso que 
devo me solidarizar com os sentimentos de indignação, de frustra
ção da maioria do povo diante das evidências que existiam, que 
foram sobejamente demonstradas à opiniãO- põblica e que devido 
às tecnicalidades juódicas Hzeram com qtie oS Ministros dó Supre
mo Tnõunal Federal acabassem absolvendo o ex-Presidente Fer~ 
nando Collor de Mello. Gostaria de rei~rar que ãssim-como, em 
dezembro de 1992. para mim era muito claro o votó pela condena
ção, boje esse voto seria conÍumado à luz de todos os fatos e à luz 

·de tudo aquilo que viemos a saber posteriormente. Por exemplo, 
do levantamento detalliado feito pelo presidente do inquérito, De-

legado Pauio Lacerda; das c.v!dê;:c-1·. ·:~r-::! .. mÜiliadas ainda na se
mana passada pelo Juiz Pedro P.J>Jlo ....... astdo Branco, da 10' Vara 
da Justiça Federal, ao Supremo Tribunal Federal, dando conta de 
que logo após o pagamento da ordem de_ 21 milhões de dóJares 
realizado pelo Governo às empresas que construíram a Usina ffi
drelétrica de Xingó, uma pessoa - um fantasma - recebeu o paga
mento de cerca de 1 milhão de dóla'f'('~ que veio para as mãos do 
Sr. Paulo César Farias. Então, essa é :.nais ;tm~ evidência sobre 

- inúmeros fatos que ocorreram e qllt:. justamentú me levam à con
vicção de que o voto aqui dado foi correto. Obrigado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex• a 
participação neste pronunciamento que deveria ter sido um pro
nunciamento rápido antes do início da Ordem do Dia, mas que 
transformou-se, peJa gentileza dos Srs. Senadores que dele partici· 
param, num pronunciamento demorado. 

Gostaria de fazer apenas uma retificação: não é possível 
uma nova eleição, porque os votos brancos nãQ são computados 
para a anulação da eleição; é necessário que os votos nulos sejam 
superiores à soma de todos: válidos e em branco. Por essa razão 
não é possível haver uma nova eleição para o Senado. 

Não seria esse o ponto principal. o fulno dt·:;te pwnu1wi::t· 
mento. E aproveito este momcnt(l pam di7.cr qur bmcnto que o 
Tn"'bunal Regional Eleitoral da Bahia ;l.t,_; hoje não tenha drcidido o 
pedido de recontagem dos votos da dei~·U.{l para o Sl:"!lado; conti
nuam protelando para que, com as férias forenses, seja fato çonsu
mado a posse de um candidato que se não está sob suspci~:ão tam
bém não tem clarn a con-eção de sua votação. 

Por isso, deixo aqui o meu protesto c minha indignação se
letiva para que este fato não passe em branco. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - O Senhor pre· 
sidente da república editou a Medida Provisôria no 757. de 9 de 
dezembro de 1994. que dispõe sohn.: a implantaçio, ~.u: carátcr 
emergencial e provisório, da defensoda pública da união c dá ou· 
tras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, c n<1:> ktnlOS do:. 
§§ 4° e 5° do arl 2° da resolução n<> l/R9-ÇN, fica assim con_sti_tu~da a 
com,issão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

Titulares 

I. Coutinho Joq;e 
2. Mansue'to de Lavor 

3. I·lugo Napoleão 

SENADORES-

Suplentes 
PMDB 

PFL 

PPR 

1. Ruy Bacelar 
2.0nofre Quínan 

4. Loureniberg Nunes Rocha 4. l.uddit) Portella 
PSDB 

5. Dirceu Carneiro 5. Teotônio Vilela Filho 

6. Jonas Pinheiro 

7. Eduw:do Suplicy 

Titulares 

!. Ney Lopes 

2. João Natal 

3. Ibrahim Abi-Ackel 

PTB 
6. ValmirCampelo 

PT 
7. 

DEPUTADOS 

Suplentes 
BLOCO 

1: \filmar R,x':hi!. 
P~.1Dft 

3. Vasco Furlan 
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4. Sigmaringa Seixas 

5. V aldenor Guedes -

6. Vivaldo Barbosa 

7. Sérgio Arouca 

PSDB 

PP 
4. Edmundo Galdino 

S. Marcos Medrndo 
PDT 

6. Paulo Ramos 
PPS 

7.RobertoFrClie 

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

Dia 14/12/94- designação da comissão mista; 
Dia lS/12/94- instalação da comissão mista; 
Até 14/12/94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão miSta emitir o parecer s·obre a admissibilidade; 
Até 23112/94- prazo fwal da comissão mista; -
Até 07/01/95- prazo no-congresso naciOnal. 
O SR. PRFSIDENTE (Cllagas Rodrigues)- o senhoc presi. 

dente da república editou a Medida Provisória n• 7S8. de 9 de de
zembro de 1994. que dispõe sobre os quadros de caxgos do grupo-di· 
reção e assessoramento superiores- das, da advocacia-geral da união. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos 
§§ 4° e 5° do art. '):J da resolução D0 1/89-cn, fica assim constituída·a 
comissão mista incumbida de emitir parecer -sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

1. Cid Sabóia de Carvalho 1. AI"Y-ísíç S:~a 
2. Márcio Lacerda 

3. Airton Oliveira 

2. Gilberto Miranda 
PFL 

3. Dario Pereira 
PPR 

4. Carlos Alberto De'Carli 4. Epitácio Cafeteira 
PSDB 

S. Jutaby Magalhães 

6. Francisco Rollemberg 

7. Aureo Mello 

Titulares 

I. Ney Lope< · 

2. Freire Júnior 

3. José Bumett 

4. Sigi:naring~-Seixas 

5. Benedito Domingos 

6. Amaury Müller 

7. Sidney de Miguel 

5. Reginaldo Duarte 
PMN 

6. 
PRN 

7. Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

Suplentes 

I. Mário As.c:ad 
PMDB 

2. Armando Viola 
PPR 

3. Fábio Meirelles 
PSDB 

4. Jabes Ribeiro 
~p 

·5. ValdenorGuedes 
PDT 

6. Carlos Alberto Cawpís\a 
PV 

7, 

De acordo com a R;;o:\olução n° 1, de 1989-CN, Fica Estabe-
lecido O Seguinle CalendáritJ para a Tramitação da Matéria: 

Dia 14/ 12'94 - Designa\·ão da comissão Mista; 
Dia 151 12,.94- Instala~·ão da C omissão Mist_a; 
Até 15/12/94- prazo para recebimento de Emendas. prazo 

para a Conli<>são Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 

Até 24112/94- Prazo Final Da Comissão Mista; 
Até 0810119S- Prazo No Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - O Senhor 

Presidellle da República Editou A Medida Provisória n• 7S9, de 9 
de Dezembro de 1994. que Autoriza O Poder Executivo a abrir ao 
orçamento da seguridade social da UDÍão, em favor do Ministério 
da Integração Regioi:tal, Crédito Exb:aordinário 00 valor de RS 
4370.914,00 (quatro milhões, trezentos e setenta mil, novecentos 
e quatorze reais), para os flns que especifica. 

De acordo = as indicações das lider.mças. e nos termos dos 
§§ 4'-e s• do Art. 2" da Resolução N" 1!89-cn. fica assim coostituída a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

Titulares 

1. Gilberto Miranda 
2. Coutinho Jorge 

3. Carlos Patroc:ínio 

4. Carlos Alberto De'Carli 

5.'Mário Covas 

6. Magno Bacelar 

Suplentes. 
PMDB 

!. Ronan Tito_ 
2. Ruy Bacelar 

PFL 
3. Jônice Tristão 

PPR 
4. Esperidião Awin 

PSDB 
S. Almir Gabriel 

PDT 
6. Nelson WedekiD 

PP 
7. Meira Filho 7. Rachid Saldanha Detzi 

DEPUTADOS 

Titulares 

l.Jairo Carneiro 

:L Nestor Duarte 

3. Vítório Malta 

4. Ber.~.ldo Boavenblra 

5. Carlos Sant'Anna 

6. Giovanni Queirõi 

Suplentes 
BLOCO 

I. Fãtiwa Pelaes 
PMDB 

2. Manuel Viana 
PPR 

3. João Rodolfo 
PSDB 

4. Jabes Ribeiro 
,pp 

S. Jofr.m Frejat 
PDT 

6. Carlos Cardinal 
PRO NA 

7. 

• 

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, Fica Estabe-
lecido O Seguinte Calendário Para A Tramitação Da Matéria: 

Dia 14/12194- Designação da Conii:ssãó Mista; 
Dia 15112194- Instalação da Comis<ão Mista; 
Até 1SI12/94 -Prazo para recebimento de Emendas. Prazo 

para a Comissão Mista emitir o Parecer sobre a Admissibilidade; 
Até 24/12/94- Prazo Final da Comissão Mista; 
Até 08/01/95 -:- Prazo no Congresso Nacional. 
_O SR. PRESII)ENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 

requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secret2rio. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.026, DE 1994 

Senhor Presidente, 
-Nos termos do § -1° do artigo 13 do Regimento Interno, re

queiro gue seja considerada como licença autorizada meu afasta
mento dos trabalhos da Casa, nos dias }0

, 3, 4, 7, 8, 10, 16, 18, 22, 
25 e 28 de novembro de 1994, quando estive no Estado tratando 
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de assuntos poUticos e administrativos da região a.mazônica. co Cenlral- e quero me centralizar nisso- diz: 
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994.- Senador Car-

los De' Carli. A utilizaçio de recursos, obtidos por meio de co--
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)_ Aprovado 0 ~.de titulo de que trata o§ 2•<1esse artigo,quetem 

Requerimento, fica concedida a licença solicitada. outta fmalidade que não a liquidação de precatórios ju-
0 SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) _ Esgotado 0 diciais pendentes de pagamento, implicará a obrigatorie-

período destinado ao Expediente. dade de a entidade emisscra promover imediato resgate 
Passa-se à de tais tíntlos, sem prejlízo de outras sanções cabfveis. 

ORDEM DO DIA 
Sobre a mesa, requerimento que setá lido pelo Sr. 1• Secre

tário. 

É li~ e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.027, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alinea d, do Regimento Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia, a fiDl de que a matéria co.Stante 
do item 1 $Cja submetida_ 8!J P~ em último lugar. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994.- Senador Na
borJúnior. 

:o:-sR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) - Sem feita a 
inversão solicitada. 

Item 2: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 107, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos t.etmos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, d<fProjcto de Resolu
ção n•J07, de 1994(apresentado como conclusão de pa
recer de Plenãrio, Relator: Senad<r Gilberto Miranda, 
em substituição à Comissão de- AsSUDtos Econômicos), 
que autoriza a Prefeiw.ra do Municipio de Sio Paulo a 
emitir Letras Financeiras do Tesruro daquele Município 
destinadas à liquidação de precat6rios judiciais. 

A discussão da matéria fói encerrada na sessão ordinária do 
dia 13 último. 

Em votação o ~Projeto; em ~-~-~nico. __ · · -- · 
O SR. EPIT ACIO C~.FETEIRA::. Sr~l>resideDle, peço a 

palavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues)- Concedo a 

palavra. ao nobre Senador EpitáciOCafeteira, na forma regimental, 
para encaminhar a votação. -

. O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. PresideoJe, conversei 
com o nobre Senador Eduardo Suplicy, que solicitOu ontem adia
mento da votação, porque queria examiwir, pelo menos por amos
tragem, os papéis de que trata esse projeto. 

· Hoje, pela manhã, S.Ex• tfuha pronta uma emenda aditiva, 
que jã não pode mais apresentar porque a discussão está encenada. 
S.Ex• iria apresentá-la como sugestão ao Sr. Relator, Senador Gil
berto Miranda, mas parece-me que s.Ex• também não pode mais 
apresentar emendas ao seu relatório-, em virtUde de a discussão es
tar encerrada. Se S.fu. • pudesse apresentar mais alguma modifica
ção, ficaria o Senado iiD.p.)Ssibilitado de discutir a respeito. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Permite-me V .Ex' um 
aparte, porque bá precedente recente nesse sentido. 

O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Pennito-me não con
ceder o aparte porque estou encaminhando votação e. nesse caso, 
parece-me que só disponho de um ou dois minutos no máximo. V. 
Ex• encaminhe também a votação. Inclusive. não bá aparte cm en
caminhamento de votação. 

Quero dizer também. Sr. Presidente, que o parecer do Ban-

Ou seja, queremos ''engessar11 a Prefeitura de São Paulo? 
Penso que não tem sentido, Sr. Presidente. Ou tratamos todos por 
igual ou. então, não tem sentido o nosso mandato. Não podemos 
fazer com a cidade de São Paulo o que não fJ.Zemos com nenhum 
Estado, o que nio (a.emos com nenhuma prefeitura. Isso, se me 
~o nobre Senador Eduardo Suplicy, é uma retaliação com a 
ctdade de São Paulo. São Paulo não merece isso. seja quem for o 
seu prefeito. Teve como Prefeita Luíza Erundina, e parte desse 
precatório é origillário da sua administração, porque não pagou. 

Então, tudo isso s6 porque se tmta de um adversário do no
bre Senador Eduardo Suplicy? ~o acredito que $. Ex' crie qual
quer dificuldade a esse ~ito. E claro que o Senaclor Suplicy lu
tará para ver se consegue modificar. 

Mas, se houvesse tempo. ainda assim. teDho certeza de que 
S. Ex• iria-recoobecer que essa. emenda aditiva iria colocar a sua 
ci~ numa sinlação de ~gimento perante os municípios 
brasileiros. Seria transformar a admiiristração em :mert> assunto po
Htico, o que sei não é do feitio do nobre Senador Eduardo Suplicy. 

_ Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Ex• desculpas por ter me
alongado neste encaminhameDt.o de votaçlo, posto que o tempo 
para isso é :m:luzido e não permite apartes. 

O PPR enca.miDha favoravelmente à votação desse artigo e 
pede a sua Bancada para votar a favcr. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Peço a palavra, Sr. Presi
dente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para encaminhar a 
votação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT .Si>. Paia encaminhar a 
votaçio. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI"s. e Srs. Se
nadores, ontem. o Senador Gilberto Miranda proferlí:fá-seu pare~ 
cer, onde há um parágrafo que diz: "~ega-se à conclusão de que 
a Prefeitura de São Paulo. nos quatro mes'es, demonstrou ao Banco 
Central e a este Relator provas, depois de analisadas e votadas 
pelo Trirunal de Cootas, de pagamento total do dinheiro para pre
cat6rios." O nobre Relator reitera pooco depois a mesma posição, 
o que pode ser comprovado, como o fiz, mediante as notas taqui
gn\ficas. 

Em verdade, se letmos com atenção o parecer do Banco 
Central, vamos obsetVar que a utilização dos reo.rrsos decorrentes 
da emissão dos títulos para fins de pagamentos de precatórias pdi
ciais tem s~ não inteiramente utilizada para tal fmalidade, e em 
larga escala. E por essa razio que faço-uma sugestão ao Relator, 
já que não cabe mais enlenda aditiva. Conforme a Mesa informou, 
o Relator pode acatar a sugestão e apresentá-la sob forma de 
emenda. Isso ocorreu recentemente, por ocasião da vctação de 
tema relativo à privatização da EMBRAER, quando. por acordo, o 
Relator acatou sugestão. Estou propondo um acordo. Tentarei 
apresentar as razões pelas quais acredito que é importante que o 
Senador Gilberto Mlra.nda aceite estas sugestões: 

1..- que se inclua no art. 1 O do Projeto de Resolução os se
guintes parâmetros: 

§ I o- AUtorização de que trata. o caput deste arti
go somente poderá ser exercida caso a Prefeiblra de São 
Paulo comprove junto ao Banco Central do Brasil a ple-
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na utilizaçãodool't.IOOI'SOs obtido&aam a emissão de titu-. · pagamento-de pnx:a~manteve·acima de 380 milhões de dó
lo já autorizados atmvés das Resoluções n• 10/92, 13/93, lares até setembro último. 
27/94 do Senado Federal no pagamento de precatórios 
judiciais de acordo com o art. 33 das Disposições cOns. 
titucionais Transitórias. 

Observem Õem que só me refll'O àquelas sobre as quais há 
valores pendentes. Em relação às anteriores, inclusive as referentes 
à Prefeitum. Luíza Erundina, não há dúvida de que foi feita, pela 
demonstmção, a utilização devida. 

§ z• - A Prefeitura do Municlpio de São Paulo 
deverá comprovar trimestralmente, junto ao Banco Cen
tral do Brasil, a utilização dos recursos obtidos com a 
emissão autorizada no caput desse artigo na ímalidade 
dCs la aulorização. 

Poderá.mesmo o Senador Gilberto Miranda fazer uma adap
tação, porque o que se pretende é sob:rebldo que haja· uma de- _ 
moostmção, uma -regulamentação da Prefeitura ao BanCo CentraL 
A cada momento o Senado deve ser informado sobre o procedi
monto devido. 

O art. 33 das DisposiÇõeS tbnstitucioluúS Traniít6iias, em 
seu Parágrafo Único, diz que podetá emitir anuahneote títulos da 
divida pública para o pagamento de precat6rioo expedidos ante
riormente à promulgação da Constituição, mas deixa expresso que 
tal emissio devení dar-se no exalo montante do dispêndio. Para re
forçar essa determinação, a Resolução n• 11194 do Seuado incluiu 
a seguinte disposição: - - -- -

A utilização de reaiisos obtidos por meio de co- -
locação doo tltnloo de que tmla o § z• deste artigo em 
outm fma!idade 'l"e não a liquidsção de precatórios ju
diciais pendenles de pagamento implicará a obrigatorie
dade de a entidade emissora promover o imediato resga
te de tais tituloo, sem prejulzo de rutras sanções cabíveis. 

As evidências de utilizações dos ~rsos ep1 out,ras fl!l3ll
dades ji foram por mim apontadas em 1993~ Tais evidências sUrgi
mm a partir do projeto de lei da Prefeitura do MunicípiO solicitan
do à Cámara Municipal suplemenlação de verbas para diversas 
obras, oferecendo como origem os recursos obtidos com a emissão 
de tftulos autorizados pelo Senado Federal. O mesmo foi relatado 
ao Presidente do Banco Ce.D1ral mediante ofícios que enca:ininbei 
com base em documentos da própria PMSP. 

Bem. o que diz o relatório do Banco Central referido pelo 
Senador Gilberto Miranda? No§ 31, com muita clareza, está dito: 

A Prefeitura, portanto, deixa t~pareçer que 
existiria realmente saldo não utilizado de títulos, mas 
não apresenta o valor do mesmo. Segundo a Prefeib.lra, 
há igualdade entre- os valores emitidos em fases que 
OCOJ:rem a posteriori, sendo o produto da venda dos tí
n.llos instrumento de gestão fma.nceim. 

~ SR..EPrrÁC!O CAFETEIRA -Sr. Presidente, o tempo. 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Vou concluir, Senador 

Epitacio Cafeteira, mas o caso é imJx>rtante. · - --- - --
Fica .claro que a Prefeitura está confessando a transgressão 

do§ .40 do art. 15 da Resolução D0 11/94. O que o Executivo muni
cipal qualifi~ como instrumento de gestão fmanceira representava 
mais de 440 milhões de dólares em 26 de abril deste ano, segundo 
documento da própria Prefeitura enviado oficialmente à Câmara_ 
de Vereadores e assinados pelo Cbeft"' de Gabinete da Secretaria de 
FinanÇSlS do Município, Sr. Gilberto Bim Rossi, em 7 de junho 
passado. Os dados retirados do sie!ema informatizado de execução 
fmanceira do Município indicam que o saldo não utilizado para o 

Se não bastasse tal menção no parecer, o item 33 Volta a 
afumar que, "mais: uma vez, nio fornm apresentados dados para 
comprovar a utilização integral dos recursos obtidos com a emis
são dos Jftulos pm! o pagamento de complementos", quando co
menta o parecer do·_ Tribunal de Contas do Municípi~ relativo às 
contas da Prefeitura do ano de 1993. O Banco Cenfral chama a 
atenção para o fato de que o Tribunal de Contas do Muriicípio se 
restringiu a analisar se os precatórios foram pagos dentro do prazo, 
o que não esclarece a questão em tela. 

O § 2° procura introduzir no Projeto de Resolução a reoo
mendação que faço, que é exatamente a recomendação do parecer 
do Banco Central no sentido de se estabelecer regras que possibili· 
tem a posterior comprovação do atendimento das fmalidades pre. 
vistas na Coostituição. 

Assim. Sr. Presidente, é fundamental que a emenda que 
propus seja acatada pelo Senador Gilberto Miranda. Dessa forma, 
está garantido o cumprimento das' disposições legais que visam o 
coo.trole do endividamento do setor público e conseqüentemente a 
garantia da estabilidade de preços na economia, almejada pelas au-' 
toridades monetárias. 

. Essa é a sugestão que formulo ao Senador Gilberto Miran· 
da. Uma vez acatada essa sugestão. sentir·me~i em Conâições de 
votar favoravelmente ao projeto em tela. ' 

· O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - Desde que 
concorde, o nobre Relator poderá oferecer, nesta altura. emendas, 
objetivando aprimorar o seu parecer. Aliás, poderia retiflcar o pa· 
recer, :ii:lcluindo a matéria. Mas a matéria s6 poderá ser objeto de 
votação, desde que acolhida pelo nobre Rela~. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, peço a 
palavra como Relator. · · 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente, Sr's e 
Srs. Senadores, fico muito assustado, depois de dois aD.es:' nesta 
Casa, quando assisto ao nobre Senador Eduardo Suplicy manter 
em disputa uma eleição que já aconteceu há dois anos, da qual saiu 
vitorioSo o Prefeito Paulo Maluf: -

O Prefeito Paulo Maluf não é meu ao:iigo, nãÓ é. do- meu 
Partido, não tenho com S. Ex• relacionamento pessoal. Por essas 
razões, sinto-me muito à vontade Para defender a Cidade de São 
Paulo- nasci em uma cidade do interi()[' de São Paulo-, einbora 
seja· um representante do Amazonas. 

São Paulo está se tmnsfonnando em um jardim. com o tra
balho e a seriedade do povo paulistano e de todos os brasileiros 
que ali moram. 

Não posso coDcOrdar e nem âCeitar ,_em hipótese alguma, a 
perweguiçilo diária, diutuma, dO Senador Eduardo Supliey contra a 
Cidade_ de São Paulo, contra o Estado de Silo Paulo. É a primeira 
vez que vejo. desde que estou nesta Casa. alguém criando para o 
próprio Estado amarras, alguém que quer cortar a flexibilidade 
para que se administre, e bem, os recursos, inclusive das precató
rias. Esses recursos, se emitidos antes do pagamento, poderão CUS· 

tar mais em l.elmos de juros. Não é verdade a afii'lll8Çio do Sena
dor Eduardo Suplicy, quando diz que 440 milhões estão em caixa 
da prefeitun.. Não é verdade. pmJUe em 1993, ou seja, no ano de 
1994 o Tribunal de Contas aprovoo íotegralmente as cooras da 
prefeitura de São Paulo, inclusive o item que diz respeito ao paga· 
mento das precatórias, com autorização do Senado Federal. Então 
não é verdade. 

Não é verdade também o§ 31; não é verdade o §33. 
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·O Sr. Eduardo Suplicy - Como não é verdade o parecer parcelada. Exigir mais zelo de parte d't.Banco n•.'lr1·, 
do Banco Centml? V .Ex• está afumando que· o parecer do Banco é impossíveL Ou acreditamos no Banco Central ílll :··~ 
CeD1ml não está dizendo a vetdade. sua diretoria ou acreditamos na pericia qüe foi I··. 

O SR.. GD.BERTO MIRANDA - Quero dizer que pata mos no Tnõunal de Contas da União, ou não acredilllt~'· -
mim ainda o Banco Central é uma entidade séria. pant mim ainda neste País. 
o Sr. P.edro Malan ~um homem sério. O.Dr .. Alkimar Moura. a Está na hora de parannos de duvidar das in•·r;, 
quem o Senador Eduardo Suplicy teceu os maicres elogios no dia País. Porque parn. mim o;r'rib.mal de Contas da t l!w". 
em que foi sabatinado na Comissão de Assulit.OS Ecar:zômicos, aftr- Central ainda são e continuarão a ser muito sérios . ..:, ... 
mando que era um homem sério, uni homem competente, que o do Suplicy. 
coohecia CÕmo Jrbfessor, e com quem havia se reuniàõ durante Por isso, não aceito, lamentavelmente. a su.~f'~l:· .. 
quatro meses, foi quem assinou este relat6rio mandando ao Presi- Peço ao Presidente que encaminhe para a ""~Oh • · 
dente do Banco Central, pua que aceite as ponderações e os valo- lat6rio. 
res da Prefeitura de São Paulo. Ou V. Ex• acredita na equipe do . O SR. EDUARDO SUPLICY --Sr. Pre.~!dt !•'' 
8aDco Central e no Dr. Alldm.ar 'Moura, ou V. &• estft desdizendo minal:mente, na fonna regimental, peço a palavra. 
totalmente isso. Eoi: nenhum momento, pQnl mim. tenho ou tinha O SR. _PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - ·~ 
dó.vida sobre o Bw:JcoCentral. palavra.Pediria.ã.penasque. na medida do possívo.:l. i·· 

Digo a V. Ex• que quando a relatoria veio pam as minhas O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SI'.:,,,. 
mios o.. e foi a mais longa cp1e houve nesta Casa em termos de pre- orador.)- Sr.""Presidente, Sn e Srs~ Senadores. o ~o..: •Ja .. 
catório. eelaestiemm.inhasmlos desde agosto- o Banco Central Miranda afumou aqui que eu não disse a verdade.,.(,,. 
foi. como li e como sempn:: será serifssimo: atendeu ao requeri- do Banco Central. 
mentode infonnações; a Direto:ria teve reunião cOnügo- o Dr. AI- Vou reler o que está dito pelo relatório J,~ i· .. , . 
kimar Moma, Dr. Jairo Ctuz e seu adjinto - até ls 23h, por várias de respoDSabilidade do Diretor Alkimar Ribeim M. "' 
vezes, para IeSOlvennos fazer um relatório sério e competente a e com base não simplesmente no levantamento qut , 
quatro mãos. Mais a~. V. Ex• deveria dizer que, no meu relató- por requerimentD de informação à Prefeitura. 
rio, coloco que a divida sem paga. ou seja, os procatórios serão ReSsalto ao Senador Ronan Tito que o '{UC ; 

emitidos em 8 parcelas. V. Ex• omitiu isso! documento do Veteador Odilon Guedes. do Pani.1. 
. Nio estou dando carta branca à Prefeitura de Sãó Paulo dores, se baseia em dados obtidos em requerimcnu., ...:• 

para que emita 606 milhões de xeais; digO que -ir Prefeitura pode Portanto, informação oficial da Prefeitura Municq , .. 
emitir 106 milhões de reais no dia 15 de dezembro, e pode, depoís e em documentos da execução orçamentária da Pl\·t 
sim, emitir 62 milhões e SOO mil xeais mensalmente, por oito me- O que está escrito no art. 31, assinado pc l1 • t • 
ses. V. Ex• deveria ter dito iss_o! Como também tomar público que Ribeiro Moura, que é um homem sério, é o -se-guint· 

sempre os títulos foram emitidos pelo BANFSPA. Mas nesse mo- A prefeitura, por sua Vei.~ def\'nd•' • , 
mento em que o bmco tem um problema de encaixe, tomei o cu i- que todos os precatórios do 1 o ao soo i ta 
dado e discuti com o Banco Cenlral, e foi de comum acordo que gos, embota alguns com corceção total. ,. 
decidimos que O BANESPA não fosse sobrecattegado. Para que o cateÇão parcial, restando apenas os co_u·r·• .. 
Banco Cep.tral não tivesse que vir a injetar mais dinheiro naquele estio sendo pagos à medida que são <q•· 
banco estaduaL tomei o cuidado para que, de acordo com a zelosa, Prefeitura, portanto, deixa transparecer q;:,· 
competente e séria equipe do Banco Central, comandada por seu mente saldo não utilizado de títulos, mas nr.• • 
Presidente, juntamente com o responsável, diretor da dívida, Dr. valor do mesmo. Se_gundo a Prefeiwra. a i.~:-• 

1
, 

A.lkimar Moura. fosse parcelado em 8 _vezes o pagamento dos pre- valeres emitidos e p1gos ~ a posterior, 
cat6rios - o que nunca foi feito- e que a etnissão ocorresse atra· dutoda venda dos tírulos instruóiento da gc-;! 
vés de bancos particulares. Para fortalecer seu posicíonarncJ!I. 

Se V. Ex• ter o ·meu relatório verificará qué"o-BANESPA parecer do Tribunal de Contas do MuJ!. 
não ficar& mais com os títulos e que pela primeiià vez- não ser! Paulo que aprovou as contas do Pret·~·; . 
possível emitir tudo de UDl8. vez. · para o exercício de 1993: 

Agora, Senador Eduardo Suplicy, que V. Ex • seja um-Sena
dor zeloso, eu estoo de pleno llCOI'do com isso! mas que V. Ex• 
queira engessar a Prefeitura de São Paulo, que V. Ex• não acredite 
no :rrihlnal de Contas que analisoo e aprovoo as contas, não é 
possivel E cOm relação às prwrt:6rias, não é possível que V. Ex• 
não acredite no Banco Central, que fez o primeiro relatório e deu à 
Prefeitum de Sio Pàulo simplesmente o direito de emitir R$24 mi· 
lbões. Por qu8? Pqrque desconhecia o assunto e não tinha uma au
ditoria a respeito. Durante quatro meses tivemos negociações so
bre isso e várias equipes do Banco Central foram, comandadas por 
Jairo Moura, a São Paulo fazer auditoria nas conl,as da Prefeitura e 
do Estado. O que aconteceu? Depois de quatro meses analisando 
as duas contas, eles não as aprovaram; aquela famosa emissão de I 
bilblo e 700 milhões continua retida. continua a auditoria, mas re
tificai3m o seu parecer, admitindo que o primeiro pareCer não te· 
tratava a verdade e mandanm um novo parecer de onze laudas. sé
rio. integro, honesto, direito. E a questão foi negociada com oRe· 
lator, ponto por ponto, ou seja, banco privado emitindo, emissão 

Preste bem atenção, porque o que está dito 11· t. 

Tribunal de Contas não resolve a questão. 

( ... ) neste exercíCio, foi promovid. 
teve a confmnação direta de cada Dep;, ., . 
vido, a posição dos precatórios, pagos 1 

cando que os compromissos estão scnd, · 
honrados nos prazos estipulados. 

Isto não significa que os recursos para o pag.u1" 
catórios judiciais estão sendo colocados para esta lhl:• , 
sim dizem os itens 33 e 34: 

Portanto, mais ·uma vez - e isto é- p.11"•·} 

dedor -. não foram ap:esentados dados r:-~ r' 
a utilização integral dos recursos obtidos <''"''' • 
dos títulos para pagamento dos complenwnt·" 
lação aos oitavos, contamos-com os quadro•• · 
dos _a cada pedido de nova emis~ão. que <\!1~'', 
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monstrativo resumido dos valores pagos e evenrual sal- Pergunto a V. Ex~: como a Prefeitura de São Paulo, que fa-
do existente, abatido a cada nova solicitação. ria o recolhimento e o remeteria, poderia, trimestralmente, prestar 

Considerando que o mercado não vem se mos- contas de alguma misa? Ela pode, sim. no fmal do ano, junlando 
trando receptivo à colocação de novos papéis, e visando todos os recolhimentos de cada processo, submeter-se ao Tribunal 
evitar questionamentos futuros sobre a efetíva utilização de Contas e fazer a colocação. 
dos recursõs obtidos com a emissão dos útulos, sugeri- Para isso, aceito a sugestão do Senador Eduardo Suplicy, 
mos que. caso o- pleito seja :iutorizãdo, a col~9 se dê como já o tinha feito. Já era minha colocação que seja banco parti
à medida que se fizerem necessários os recil:rioS,._'' -é cular, mas rejeito a outra e peço a V. Ex a que coloque em votação 
exatamente essa a minha sugestão _-'_' .. .realizando-se o Projeto. 
posterior comproVação da utilização dos mesmos para O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex.• aco-
os fms a qUe se·destinaram." Ibe parcialmente a sug~stã_o. 

Avalio até que seja adequada a proposição de transfonnar - --~SR. RONAN TITO- .Sr.Presidente, peço a palavra para 
em oito parcelas, m<f:S ~ _complementando a sugestã() - que tam- enc~ar a vota,ção. . , . . . . • 
bém seja feita a devida demonstração triinest.Ialmente, que é um O SR. PRESIDEN IE (Chagas Rodngues)- Tem V. Ex a 
prazo razoável. O Senador Gilberto Miranda JX>deria até fazer ou~ palavra. N ., . 
tra emenda. Caso V.Ex• aceite outra emenda aditiVa- tendo colo- ~ O SR. R_O_ AN TJTO (PMI.?B-MG_. Para en~ara v<: 
cado a recomendaçào apenas no seu parecer, mas nã()na resolução taça~. Sem rev1sao do _orador:)- _Sr: Pre_Sldente. t~o dito_ aqui, 
-,poderia colocar como art. 3° que a Prefeitura do Municipi_o fique repetidas vezes, que de~o:rac1a nao e a ditadura da I?fo?Dai~da~. 
impedida de utilizar o BANESPA como custodiante dos títulos re- A1; re~s da dem~cta sao bem colocadas. o. respeito a~ leis e as 
feridos no artigo anterior. Isso consta apenas como recomendação regras e que f~ a diferença entre a democmc1a e os regunes que 
colocada no parecer, mas não na resolução; eu estaria de acordo optam pelo casu1sn;t0 • • . . , 

que a sua recomenda_ção fosse feita inclusive na resolução. . • O ~ue deseja o Senador .bduardo S~phcy é um c::aswsmo. 
o SR. EPITACIO CAFETEIRA_ Sr. Presidente, peço a S. Ex está q~erendo ttansformar <:' Uanco .?ntral em Tnbtmal de 

palavra pela ordem. C~ntas, ou SeJa, em fiscal da Pre.feltum de Sao Paulo. . . 
0 SR. PRESIDENTE (Cha as Rodri es) _Tem V. Ex• a . . Ora,~ cada uma_ das cnuda_dcs cabe uma responsa~1lida~e 

1 
g gu Inrutada; ass1m como nao cabe a nos. d_q Senado, certas verificaço-

pa avra. _ _ Á-- "- ------ - --- - -- es que deseja S. Ex', Lalvcz.recordando-se ainda do tempo em que 
O SR. EPIT CIO CAFE~IRA (P_PR-~- Pela ordem. era Vereador em São Paulo. Gostaria de lembrar ao Senãdor 

Sem revisão ~o ora~r.) ~.Sr: Pre~idente, gc;>staria de fazer apen_as Eduardo Suplicy que s._Ex .. j~ não é mais Vereador de São Paulo, 
uma-coiocaçao. Ont~m. fot diScuti~ o. projetO e encerrada a _dts~ que agóra é Senador da República, ou seja, vereador federal e, por 
c~ssao; no c~tanto, ho.re,;s.tá .~e d!sO:~do novamente o projeto. isso, tem que cumprir as disposições da Constituição, no que con
Estamos aqui para votar, .stm ou 'Nao • _ , cerne ao Senado FederaL O que o Senado Federal vai verificar- e 

.o Banco Central d~ por exemplo, ~e o mercado nao esta soberanamente, porque é pri~ativa do Senado Federal a decisão de 
receptivo, neste mome?to. a comprn de papel~- Não entendo como se emprestar, liberar, aprovar, ou não _ é a emissão dos precató-. 
se possa ven9~r papel a proporção em que Vat aparecendo o preca- rios. E só isso. 
tório. porque é muitó melhOi:" para o Etário vender os papéis no No entanto, toda alegação que S. Ex .. faz é baseada num V e
momento em que eles estão em alta, e não quando tem de ser feito reador_do ~-o yereador: faz uma denúncia. É aquela velha aren-
o pagamento. _ _ ga de se estar protelando, procrastinando. _ 

Não entendo por que se quer engessar São Paulo -volto~ Às vezes, 0 Senador Eduardo SupJicy esquece-se de que'é 
dizer-. mas desejo votar. Solicito a V. Ex• que faça cumprir, ao Senadoi_- Lembro-me disso ter ocorrido por duas vezes: uma, age-
menos, o Regimento~ Casa e SJJspenda a discussão do assunto. ra~ a outra foi aquela eni Nova Il1rcjue. mm o retratinho. 

O SR. PRES!DEN:J'E (Chagas Rodrigues) - Nobre Sena- Mas S. Ex_• agora é Senador c o que tem de verificar são as 
dor, a matéria está em vota~o; __ po~to, qualquer Senador que Çl disposições constitucionais. Diz o art. 52 da Constituição que é 
deseje poderá fazer uso do direito de encaminhar. privativo do Senado Federal dizer se empresta, se emite. E o art. 

Parece-me que o nobre Senador Ronan Tito pediu a palavra 33 .das Disposições COnstitucionais Transitórias dá toda a prefe-
para encaminhar. rência para a emissão de precatórios. Diz S. Ex• que não foram pa-

0 SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente, gostaria gos todos os precatórios_:_ A:o ler o rela_tório do Banco Central, ob
de dizer a V. Ex' que, de acordo com a resolução e com o parecer serveí que, efetivamente, a ?refeita Luíza Erundina não cumpriu o 
do Banco CentraL este Relator parcelou em 8 vezes, aceitando e que deveria - pagou só alguns prccatórios. Mas não cabe a mim 
colocando na resolução que sejam banços particulares, porque as-_ fiscalizá~la! Não sou Tribunal de Contas do Município de São 
sim combinei com o Banco Central e estou de acordo. Paulo! Não permito que esta Casa seja transformada em Cântara 

Talvez o Senador Eduardo Suplicy desconheça como se_ _ de Vereadores da cidade mais importante do Brasil - temos abri
processa um. pAgamento. Gos~ de explicar as. Ex· que, tendo ,gações maiores. 
os processos corrídos em julgamento em juízo, conseqüentemente, Ainda _ontem, Sr. Presidente, num empréstimo que fizemos 
eles serão encaminhados para que sejam 'feitas as cOÍltas pelá Con· ao Estado do Ceará, o Banco Central remeteu para cá o relatório, 
tadoria do Tribunal. Calculado o valor, a Prefeirura tem que man- pedindo para elevar o teto de endividamento. Ora, para os amigos. 
dar os recursos e depositá-los para pagamento. Deposita-se mm os favores da lei e, para os adversários, os rigores da lei. O que es
uma folha de recolhimento; essa folha vai ao processo; esse pro- tamos vendo nesse relatório? Ele foi baseado na denúncia de um 
cesso é conferido e despachado. Vereador ao Banco Central - para mim, indevida, pois teria de 

Meu Deus! Todos nós conhecemos 0 caos da Justiça brasi· fazê-la ao Tribunal de Contas a que a Prefeitura de lá está sujeita. 
leira, a falta de pessoal. de informatização e de recursos. Sabemos A ele cabe fiscalizar, não ao Senador, e, muito menos, ao Senado. 
que qualquer defesa, qualquer recurso, demora dois, três, cinco_ Não sei qual a opinião do Relator, mas eu acolho essa su~ 
anos. gestão de que não sejam enlregues os títulos à custódia do BA-
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NESPA, mas. sim, a bancos particulares. Isso é uma questão de 
metcado, é uma questão de falta de encaixe nesl,e momento. No 
entanto, entrar na fiscalização baseado em denúncia dos vereado
res, isso cabe ao Tribunal de Contas de São Paulo, que, no passa
do, se mostrou bast<!D-te diligente. inclusive não aprovando algu
mas contas que lá foram apresemadas, não sei por- quê. Vi até um 
bispo defendendo, numa emissora de televisão, que estavam certas 
as contas, mas o Tdbunal dizia que não estavam e, para mim. vale 
a palavra do Tribunal. 

Sr. Presidente, devo dizer que a assessoria que õ Banco 
Centml faz é da maior importância para o Senado Federal, mas 
cabe privativamente ao Senado Federal decidir. Neste momento de 
dificuldade de recursos, o cuslO das rolagens das dívidas subiu 
para a estratosfera, com a complacência., a conivência e a cumpli
cidade do Banco Ce'btral. Hoje, todos os Estados e Municípios 
vêem as suas verbas engolfadas pelo Banco Central. Agora, repe
tindo Severo Gomes_, 01l ~6s desestatizamos algumas empresas, oo 

· vamos chegar ao ponto de pedir que -seja -estaiimdo o Banco ~Cen
tral Não podemos mais suportar a conivência. a estratosfera em 
que se encontram os juros, a pretexto de conter o ímpeto inflacio
nário, em um Governo que não cuida de uma política fiscal e tri
bu~~ uma política de exportação e importação, e quer segu
rar tudo favorecendo os bancos. 

Então, penso que é da maior justiça que- este Senado aprove, 
como o fez ontem. Quanto ao relatório do Ceará, o Banco afttmOU 
que tinha esbarrado em um limite. Pedimos. tetpporariamente, o 
aumento do limite. Aos amigos, os favores da lei; aos adversários, 
os rigores da lei. O SenadQ Dão pode entrar nessa disputa provin
ciana, municipal, paroquial. Se' n6s aqui aprovamos lodos os em
préstimos, rolamos alguns empréstimos, às vezes, contrariando, in
clusive, resoluções desta Casa, por conhecer o momento delicado 
e a dificuldade de recursos paní os Erários municipais e estaduais, 
agora, neste detem:tinado momento, estamos querendo, baseado 
numa denúncia de um vereador, obstar o desenvolvimento da cida
de de São Paulo, onde vive o Senador Eduardo Suplicy- Estado 
onde houve eleições livres, tendo i>et:dido o Senador. 

O SR • .JUT AHY MAGALHÃES- Peço a palavra. Sr. Pre
sidente, para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Jut~y .Ma!E:_1h_~es._ · - - -

O SR. JUTAHY MA"GALHAES (PSDB-BA. Pam enca
minhar a votaÇão. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas 
para dizer que eu, pessoalmente, votoª favor, e encaminho, a mim 
próprio, para votar 11sim" a este projeto. _ 

, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Esclareço aos 
Srs. Senadores que o nobre Relator acolheuexpressaQJ.ente no seu 
projeto o que jâ. havia aceito no parecer. 

Consulto b nobre Senador Eduardo Suplicy se retira o seu 
requerimento de votação nominal para a matéria? 

• O SR. EDUARDO SUPLJCY- Não retiro, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 

requerimento do nobne Sei)ado! _J;.cfuardo Suplicy. 
Como vota o'Líder do PPR? 
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA- "Não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota o 

Lider do PFL? 
O SR. JOÃO ROCHA- "Não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Como vota o 

Líder do PMDB? 
O SR. GU..BERTO MIRANDA- "Não", Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota o 

Líder do PT? 
O SR. EDUARDO SUPLJCY- "Sim", Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requeri
mento do Senador Eduardo Suplicy foi rejeitado. 

Em votação o projeto, em tUrno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam com o aperfeiçoamento 

aceito pelo nobre Relator queiram permanecer sentados. (Pausa) 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente, gostaria 

apenas de aprovar se hoovesse a proposição por mim efetuada. Por 
-isso, registro o meu voto 'Dão". 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica registra
do o voto de V~ Ex•. 

- A matétfu está aprovada. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 

projeto. a matérfa vai à COmissão Diretora para redação fmal 
Sobre a mesa, redação ftnal que será lida pelo Sr. 1° Secrc-

tãrio. 

É lida a seguinte 

PARECERN"306,DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fmal do Projeto de Resolução n° 107, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação- fmai do Pmjeto 
de ResOlução D0 107, de 1994, que autoriza a·Piefeitura Municipal 
de São Paulo a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financei
ras do Tesouro do Município de São Paulo- LFTM-SP. cujos re. 
cursos serão destinados à liquidação de precatórios judiCiais pen
dentes, de responsabilidade daquele -Município. 

Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1994.
CbagaS RodrigUes, Presidente -: Nabor Júnior, Relator- Levy 
Dias- Luádio Portella. 

ANEXO AO PARECER N"306. DE 1994 

Redação 6nal ao Projeto de Resolução n° 107, 
de1994. 

Faço saber que o Senado Fedem\ aprovou. e eu. Presidente, 
nos termos do art. 48. item 28. do Regii:fientQ Interno. pi'oinulga a 
seguinte - · · 

RESOLUÇÃO N' ,DE 1994 

Autoriza a Prefeitura M_unicipal de São Paulo 
a emitir, através de ofertas pública~ Letras FinanCei
ras do Tesouro do Municipio de São Paulo - LFTM
SP, cujos recursos serão destinados à liquidação de 
precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade 
daquele Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de São Paulo. nos termos 

da Resolução rio- 11. de 1994, do Senador Federal, autorizada a 
emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipio de São Paulo -
LFfM-SP, destinadas à liquidação de_precatórios judiciais peh· 
~tes. de responsabilidade daquele Municípío. 

Art. 2., A emisSãO ora autorizada será realizada nas seguin
tes condições: 

a) denominação: Letras Financeiras do Tesouro do Muni-
cípio de-SãO Paulo- LFTM-SP: 

b) quantidade: 606.490548l.FTMSP: 
c) modalidade: nominativa-transferível; 
d) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro 

Nacionál - LFT, criadas pelo Decreto-Lei 0° 2376, de 25 de no· 
vembro de 1987; 

e) prazo: até cinco anos; 
I) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP); (*) 
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(*) em decorrência desse yalor de PU, as quantidades serão 
divididas por 1.000 (mil), de forma a adequar o valor (manceiro da 
colocação; -- -

g) forma de colocação: através -de ofertas-públicas, nos ter
mos da Resolução IJ-~ 565, de 20 de setembro de 1979. do Banco 
Central; 

h) autonzação legislativa: Decreto n' 27.630, de 26 de ja-
neiro de 1989; -

i) previsão de colocação e vencimentos dos títulos a se
rem emitidos por bancos particulares: . 
Data-Base Vencimento Quantidade 
15-12-94 15-12-1999 106.490548 
15-1-95 15-1-2000 62.500.000 
15-2-95 15-2-2000 62.500.000 
15-3-95 ' 15-3-2000" 62500.000 
15-4-95 !5-4-2000 62.500.000 
15-5-95 .. 15-5-2000 62.500.000 
15-6-95 15-6-2000 62500.000 
15-7-95 15-7-2000 62500.000 
15-8-95 15-8-2000 62500.000 

Total 606.490.548 

Tipo 
695000 

.. 69Sooo 
. 695000 
. 695000 
6!Í5oo0 
695000 
695000 
ogsooo 

695000 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação; · 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigOr na data de sua publi-
_cação. - - -

O SR. PRESIDENTE (Cbagas R,odrigues)- Em discussão 
_ arcdaçáo fmal. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavm, encerro a discussã_o. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen· 

tados. (Pausa). 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Item 3: 

Votaçã~. em turno únicO, dO -RCquerimento n° 
554, de 1994, do Senador Mauricio Corrêa, solicitando, 
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Se· 
nado Federal, do artigo intitulado ''Itamar cresce muito 
como Presidente", pu,blicado no Jornal Folha de S. Pau-
lo. edição Jé 12 dejulbo de 1994. . 

Em votação o requeriménto, em turno único. 

da política. Itamar é uma forte negação do políticO brasileiio típi
co. Ele não é sub-reptício. Ao contrário do colear réptil de quase 
todos, ele s6 diz a verdade, num país de mentirosos. Itamar sofre 

. com a miséria. Já a maioria dos políticos se orgulha de uma insen
sibilidade profissional que é até um channe cínico e cruel, a marca 
de uma ''bela impiedade". 
- --- -Itamar não. planeja jogadas. Ele é o antimalandro. E nem 
por isso Itamar é menos um "típico brasileiro". Em nossa galeria 
de tipos, temos o malandro e temos também o simples,D ingênuo. 
Temos o espertalhão e temos o homem de ''boa-fé". que na sua 
_ sin~dade pede alcançar uma sabedoria mais funda. 
_ _ _ O malandro conta com toda a nossa simpatia de netos de 
degredados. Nossa literab.Jra está cbeia de adoráveis canallia's . 
Leonardo, de "Memórias de um Sargento de Milícias", Macunaí
ma, o Pedro Malazartes, Galvez. suas espertezas, o jogo indiv-idua
lista, o drible rápido, a navafua, a rasteira, o marginal-herói, o que 

_ leva vantagem em tudo, o rápido, o batedor de carteiras, o venta
Dista, o vivo, o golpista, o capoeira, todos estes, principalmente no 
Rio (berço burocrático de ex -capital louvadora de mitos malemo-
lentes), são vistos com tolerância simpática aos heróis sem caráter. 

Já o Jeca Taro, o simplório, o crédulg. o honesto sempre nos 
mataram de tédio. Foi preciso surgir Fernando Collor, o refotma
dor aulOfágico de costumes, seu fiel ajescudeiro e ropólogo prático 
~Farias para nos dar indigestão com estes tipos de heróis pica
rescos e picaretas. 
- " Itamar é-um oorro tipo brasileiro. Nele se afzvelam Policar
po--Quaresma-, Manuelzão, Geraldo Viramundo, Afonso Celso, 
mais o regional que o urbano, mais Mario de Andrade que Oswal
do, tipos que têm uma proto-sabedoria de hotica que suplanta ara

_pidez malandrn que sempre acaba perdendo. 
· No fundo, sempre fomos u-m país de 01malandros-agulha", 

Sabem o que é isso? Perdoem-me a grossura -do apelido carioca 
(que qualquer vagabundo de botequim conhece), mas, afinal, cafa
jestismo também é cultura. O malandro-agulha é aquele que "lOma 
no buraco sem perder a linha". 

Fomos isso esses séculos todos: malandros-agulha. Que 
exemplo maior de "malandro-agulba" do que Co!lor, o homem de 
US$1 00 milhões, rico e jovem que jogou forn o poder sem perder 
a linha? Que temos sido, senão um povo de otários se pensando 
espertos? Dep::>is de C.ollor, s6..nm. outro tipo de político podia lo
mar o poder,o outro lado do mito, omanhoso..quase mofino, o mi
neiro-de-esguelha. o classe média pruden!e, o sábio de fundo de 
armazém. Não foi por acaso que Collor o chamou, parn ter seu 
oposto no Poder. Os Srs. Senadores que o aprovam queiriun permanecei- sen

tados. (Pausa.) 
. Aprovado. 

Será feita a transcrição solicitada. 

É a seguinte a matéria cuja a tra.DscrlÇão é solici-

Itamar acabou com o messianismo da Presidência. Itamar 
nOs fez cair na real antes do "real''. Itamar foi o corte .ne.cessário 
em nossa onipotência imperi'al que nos fez eleger um Napoleão di

:.:~ gital. Itamar limpou nossa megalomania. 

ta da. 

ITAMAR CRESCE MUITO COMO PRESIDENTE 

Arnaldo Jabor 

Da Equipe de Articulistas 

Amigos, só os profetas enxergam o óbvio. Eu não sou Nel
son Rodrigues. nem profeta, mas o óbvio está aí. ululando, à 
nos..c;a frente e ninguém diz nada: o Itamar é um bom presidente 
da República! 

Só nosso amor a um imaginário 11salvador'', da pátria e nos
so desejo por eventos épicos ('mfluências da TV) é <iue não nos 
deixa ver isso. Esmiuçamos as fragilidades de Itamar e nunca suas 
virtudes. 

Os defeitos de Itamar são quase ''virtudes" no mundo C'l1lel 

Seus primeiros desejos foram ridicularizados: o Volks, o 
caiTo popular. Mas, qUe Primeiro MundistD.o ridículo é este, que 
nos faz ambicionar 'Tempras" e "Omegas", no meio da calamida
de da fome e mortalidade infantil? Ninguém ridiculariza os des
lumbrados anúncios na TV da ''modernidade" careta, para que 
poucos malandros-agulha paguem o dobro por uma carroça fais
cante. Muito mai~ bUinana a lógica prudente de Itamar ambicio
nando um carro popular para tcxios. llamar aprofundou a consciên
cia de nossa escassez. 

Sempre tive a sensação de uma certa injustiça cometida 
contra ele. A imprensa sempre foi muito mais violenta que os seus 
erros mereciam. Lembro que no dia em que convidou FHC para a 
Fazenda, saiu uma charge num jornal com ele, .Itamar, de "sapo" e 
FHC de "principe". Quem agllenta uma humilhação dessas? Itamar 
agüentou. 
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Criticamo!t &m Itamar su~K'!eciulidade -e llinceridade. porque 
elas são o espelho baço que não reflete nossa vaidade de malan
dros-agulha. Recebeu um pais em pedaços e nos ofereceu suas dd
vidas e fraquezas. A pátria critieOO Itamar por seus erros e inge
nuidades como se fôssemos uma população de Lincolns e Kants. 
Sotnos um país com a classe do"!Dfriã.nte mais Cruel e conupta do 
universo. com um nível de burrice que faz a pedra da Gávea corar 
de humilhação. 

Quem foi melhor presidente que Itam.ar? COllor. Samey. Fi
gueiredo, a sólida capacidade de ermr de GeíseL sua booestidade 
anogante e inútil, a testa curta de Costa e Silva. a crueldade torOJ
rante de Mediei? Quem'? Quem nomeou FI:JC? Qu~ chamou Ru-
bens Ricupero? _ 

E, hoje, o país'está at.Com um Plano Econômico mais ra
cional que todos os outros, anancado a f6Tceps do ventre sórdido 
do' Congresso fisiológico e dos corporativos. Itamar só errou por 
indignação ou por incontinência afetiva. Ilamar tem sido também 
um antídoto contra os delírios totalizantes. os rasgos de 11generali
dades" típicas do brasileiro. 

Teria o Plant~ FHC tido seu caráter (Iiovoy-de "processo" 
lento se não fosse a impaciência initada e também o bom senso in
teriorano de Itamar? Itamar deu um ritmo ansioso e prudente ao 
pais. Itamar foi veneno e remédio para o Plano Real. S~m ~amar, 
talvez FHC tivesse se deslumbrado por tentações neolibenis que 
lhe acenavam obscenamente. hamar foi o remédio caseiro contra 9 
ahlsivo milagre das drogas intemacionais. 

Assim como Itamar foi uma antítese a Collor, Rubens Ricu
pero é o ftlbo cristão de fliC com Itamar. Ninguém vencerá sua 
obstinação religiosa. 11Deus está no d&alhe", dizia Guimarães Rosa 
na orelha de Itamar, implicando com o preço dos remédios. Deus 
está com Ricupero na luta contÍa a inflação. Lacan falou que "con
tra o capital, s6 a santidade". 

Hoje vemos que o preço do pãozinho francês e do macarrão 
têm mais t.ranscendência que um ~atado de ciência politica. Preci
sávamos desta dosagem "antimódema" qUe Itamar fez para nos pro-
teger de faScínios apressados com a nova ~m mundial". 

Membros da equipe econõmica já reClamaram de sua teimo
sia, mas não teria ele sido a sentinela de senso _comum que os limi
tou com uma. fecunda vigilância? Itamar é a imagem do desamparo 
do brasileiro. -- - -

Crédulo e desconfiado, afetivo e -esperançoso, coloquial e 
chorão, mulherengo e inábil. O episódiO Lílian Rarilos- foi exem
plar. No meio de uma orgia nacional, todos-se escandalizaram por 
ele .querer papar a menina. _Ela era 6J,ima. A pátria inteira ficou 
querendo empatar o presidente. Torço para que ele pape multidões 
de gostosas, nade num rio de pimnhas, se amigue com mulatas 
transcendentais. 

A esperteza bruta é um orgulho riac}onal. Todo mundo se 
ufanã de ser malandro. Itamari:alUltÍdoto.E um 11cordial''mesmo, 
sem a crueldade que esta cordialidade esconde. Muito criticado, 
este bome~ segue u.ma trilha moderna porque parcial, e talvez 
passe à histórla como o presidente que domou a inflação e recolo
cou em bases humildes o minimismo modeino necessário parare
tomarmos o desenvolvimento. Itamar é o anti D. Sebastião. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 4: 

PROJETO DE LEI 00 SENADO N" 82, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia _nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador João Rocha, que dispõe 
sobre a concessão de subsídio vitalício especial aos ex-
Presidentes da República. -- - · 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti-

tuição, Justiça·e (;tdadanla)· • 

. À matéria foi oferecida uma emenda P&ante-a C~ de 
Constib.lição, Justiça e Cidadania, no prazo re~ental, que será 
lida pelo Sr. 1" Secrelário. 

É lida a s<flUinte 

EMENDA N" J.CCJ 

Cessada a investidura no cargo de Presidente da Repd:blica, 
quem o tiver exercido, em caráter pennabente, far.í'jiis, a título de 
representação, a um subsfdio mensal e vitalicio igual à remunera
ção dó ca:QlO de f>1"esidente da Repoiblica. 

-§ 1° O p3.gãineiito do sUbsfdio estabeleci~ neste artigo ~erá 
suspenso durante o periodo em que o beneficiário estiver Do exer
cício de ti:iãiidato eletivo, ou cargo em comissão, salvo direito de 
opçãO-

-- § 2° O presidente e os ex-Presidentes dos Pcxleres Legislati
vos, -Executivo e p_o Supremo Tnlmnal Federal, em caso de aci
dente Qtl doença, serão custeados pelo Estado is despesas com o 
tratamento médjco ~ hospitalar. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994.- Seuador Jar· 
bas Passarinho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nos termos 
do art. 14(). b, do Regimento Interno, desiguo o nobre Senador 
Lourival Baptista paia proferir parecer sobre o projeto e a emenda, 
em substituição à_ Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. LOURIV AL BAPTJST A (PFL - SE. Pam proferir 
parecer.)- Sr. Presidetite, ·s:n:--e Srs. Senadores, vem a nosso exa
me o Projeto de Lei do Seuado n" 82, de 1994, por meio do qual o 
ilustre Senador João Rocha propõe a "''concessão de subsídio vitalí
cio especial aos ex-Presidentes da República". 

De acordá com à proposição, o beneficio- de valor igual ao 
da remuneração do Presidente da República - será concedido em 
razão do exercido, em cará.ter perniãnente, do cargo de Presideote 
da Rep1!blica. Por outro lado, o projeto prevê que não fariio jus ao 
subsídio vitalício especial os que, mesmo exercendo a Chefia de 
Estado em carálir pét'Illãilente, não concluam o mandato. 

Por fim. o PLS D0 82, de 1994, não se aplica aos subsidias 
concedidos aos ex-Presidentes da Replblica com base no art. 184 
da Constituição Federal de 1967, com a-redação dada pela Emeuda 
Constitucional n° 1 _de 1969, ou seja. esses subsídios continuarão 
sendo calculados com base nos vencimentos do cargo de Ministro 
do Supremo Tribunal Federal.-- - --

o qobre preponente, Senador J cão Rocha, em sua justifica
ção, argumenta que o fato de a Carta atual não dispor sobre a ma
téria se deve à natureza infraconstitucional do tema. Além disso, 
sustenta que "a Nação deve assegurar aos ex-Presidentes da Repú-
blica condições de subsistência condizentes com a ~~gnidade ~- __ ·---· 
ca!go exercido'' e que a auSêilciá-do'SübsiOio signifiCaríã'uma in
congruêiÍcia de tratamento para com o attlal e os futuros Presiden-
tes em comparação com os que exe:rçeram a Chefia de Estado até 
1988 e que percebem o subsidio. 

Ao projeto. foi apre-serit:ada uma emenda pelo nobre Sena
dor Jaibas Passarinho, que propõe a suspensão do pagamento do 
subsídio durante o exercício de mandato eletivo ou cargo em co
missão, ressalvado o direito de opção, e prevê o custeio, pelo Esta
do, das despesas com tratamento médico e hospitalar, em ca-so de 
acidente ou doença. do Presidente e ex-Presidentes dos Poderes 
Legislativo, Executivo e do STF. 

ll. Dos wtpectos juridicos e da redação 

A proposição atende aos requiSitos de constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa. · 
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Embora a Constituição atual não tenha adotado o mesmo 
procedimento que a Carta anleria: - de disciplinar a matéria do 
proprio texto constitucional- nada obsta que o assunto venha a ser 
normatizado na legislação inftaconstitucional. A16m disso, para 
tanto, 6 adequada a iliiciativa parlamentar, uma vez que não se tia~ 
ta de mat6ria elencada como de iniciativa privativa do Presidente 
da República (CF art. 6!). 

ID.DoMérito 

O subsídio especial de mn ex-Presidente é instituto reco
nhecido em diversos países e faz parte da tradição republicana bra
sileira. Trata-se de um beneficio destinado a ganmtir a subsistência 
digna a quem h'lia exezcido o mais alto caJ:&O da Repiblica - a 
a,er .. do Estado. 

A nOva Constituição. entmtanto, ao nio mais disciplinar a 
matéria. produziu uma lacuna que, em boa h- poderá ser supri
da a partir da· proposição de iniciativa do nobre Senador Joio Ro
cha. P<r outro lado, se penlurar a auséncia de legislação inf"""""
titucional sobno o assulllo, pro<l!zir-se-á, ao fmal do mandato vi
gente de Presidente da Repiblica, uma iJüusta diferenciação de 
trata.mento elllre o atual e os anteriores Otefes de Estado. 

Para que tal nilo ocorra, é opertuna a proposição sob exame 
e~ portanto, me~ ser acolhida tam.b&n quanto ao m6rito, com as 
alteiações sugeridas pelo iluslre Senador Jarl>as Passarinho, na 
emenda que apresentou. 

IV. Conclusão 

Em face dos argumentos apresentados. opinamos Pela apro
vação do Projeto de Lei do Senado n• 82, de 1994, nos terin<is pro
postos pelo iluslre Senador Joio Rocha, acolhida a emenda do no
bre Senador Jarl>as Passarinho, que aperi'eiçoa a redação do proje
to, restringe a acumuiaÇio do subsídio com a remuli.erãçio de car
go eletivo ou cm comissio, facultando, nestes casos, a opção, e es
tabelece o amparo do Estado no tratamento médico e hospilalar, 
em caso de acidente ou dQença. ao Presidente e ex-Presidentes dos 
Poderes Executivo e Legislativo e ao Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, ficando p.-ejudicado o parágrafo único do art. J•, da 
redação original 

SUBSTITUTIVO DE PLENÁRIO AO 
PROJETO DBtEI DO SENADO N" 82, DE 1994 

Dispõe sobre a concessão de subsídio vitalício 
especial aos a-Presidentes da Rq:Jública e dá outras · 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Cessada a investidura no ~o de Presidente daRe

pública, quem o tiver exercido, em caráter permanente, fará jus, a 
título de represemação, a um subsídio mensal e vitalício igual à re
lllWlemção do CIIIllO de Presidente da República. 

· § 1• O pagamento do subsldio estabelecido neste artigo será 
suspenso durante o periodo em que o beneficiário estiver no exer
cício de mandato eletivo, ou cargo em comissão, salvo direito de opção. . . 

§ 2° O Presidente e os ex-Presidentes dos Poderes Legislati
vo e Executivo e do Supremo Tribunal Federal, em caso de aci
dente ou doença, terão custeadas pelo Estado as despesas COIJl tra
tamento m&lico e hospitalar. 

Art. Z' O disposto nesta lei não se aplica aos subsídios con- _ 
cedidos noo termo& do art. 184 da Constituição Federal, de 1967, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 1. 

Art.3°-Esta lei entra cm vigor na data de suap.Jblicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. - -
Sr. Presidente, meu voto é favorável ao projeto, bem como 

à emenda do eminente Senador Jarbas Passarinho, nos termos do 
substitutivo que foi apresentado. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente ao projeto e à emenda, nos termos do 
substitutivo que apresenta. 

__ A matéria ficará sobre a.mesa dutante 5 sessões ordinárias, 
a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, n, "d", do Regi
mento Interno. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidenle, é possível fazer 
uma iulervenção sobre este tema? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Por ora, não. 
Foi aberto prazo para oferecimento de emendas. A maléria será 
discutida oportunameDte. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, muito obrigado. 

~ OSR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item I: 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 
DELE! DO SENADO N" 179,DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do RegimeniQ Interno) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 
202/91, naquela Casa), de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime de pre.$
çio de .rerviços públicos pela iniciativa privada, previsto 
no att. 175 da Constihlição, e regula a concessão de obra 
piblica 

-- Parecer proferido em Plenário, Relarm:: Senador 
José Fogaça, em substituição às Comissões de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e de Assuntos Econômi
cos, favorável ao Substitutivo da Câmara, com requeri
mentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura) 

Solicito ao nobre Senador José Fosaça que apresente pare--- -~ 

cer em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia e à COmissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. JOSAPHAT MARJNHO -Sr. Presidente, parece 
que o Relator não se encontra no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues)- Sendo assim, 
a ~sidência, na forma regimental, art. 175, "e", retita a matéria 
da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos, convo
cando sessão exiJ:aordinária a-Se rea..lizat hoje, ãs 13h09min, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 96, DE 1991 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do_ 

art.l72, I, do Regimento Interno) 

Discussão em blmo_úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n° 
96,_ de 1991 (n° 3.998/84, na Casa de origem), que autoriza a 
União a doar à Região Escoteirn do Rio Gtande do Sul, filiada ã 
União dos Escoteiros do Brasil,o imóvel que menciona. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Fogaça, em substituição à Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania. 
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-~-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 37, DE 1994 

(lncluido em Ordem do Dia, nos tenn;>S do 
art. 172, L doRegimentointemo) 

Projeto de Lei da Cfunm n° 37, de 1994 (n° 4.150193), na 
Casa de origem, de iniciativa do Presidente di República, que dá 

nova redaçã.o ao art. 1° da Lei n° 6.567~ de 24 de setembro de 
197S, akemdopeli Lei n° 7.312, de 16"de maio de 19&5. (Depend
endo de pa=r da Comissão de Serviços de Iufnt-Estruturo.) 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Está enoetra
da a sessão. 

(Levanta·-.se a sessão àS"J3h8min.) 

Ata da 1978 Sessão, em 14 de dezembro de 1994 
· 4" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
. Presidência dns Srs.: Chagas Rodrigues e Jacques Silva 

ÀS 13 HORAS E 9 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Airton Oliveira- Albano Franco- Alfredo Campos- Alui
rio Bezerra - Amir Lando - Antonio Mariz - Carlos Patrocínio -
César Dias - O.agas Rodrigues- Coutiuho Jorge- Dario Pereira 
- Dút:eu Carneiro - Divaldo Suroagy - Eduardc Suplicy - EpitA
cio Cafeteira - Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Gariba.ldi 
Alves Filho- Gilberto Miranda- Guilherme Palmeira- Hugo Na
poleão- Jrapuan Cosia Júnior- Jacques Silva- Jorbas Passarinho 
- João Calmon - João Rocha - Joaquim Beato - Jonas Pinheiro
Jôoice Tristão - Josapbat Marinho- José Fogaça- José Ricba -
José Samey - Júnia Marise - Jutaby_ Magalhães - Levy Dias -
Louremberg Nunes !l-ocha - Lourival Baptista- Luddio Portella
Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário CoYa,s - Mauro Be-
nevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson 
Carneiro- Nelson Wedekin -"Ney'Mai-anhão- Odacir Soares
Pedro Simon- Reginaldo Duarte- Ronan Tito - Ruy Bacelar-
Valmir Campelo. . . 

o SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- A lisla de pre
sença acusa o comparecimento de 55 Srs~ Senadores. Havendo nú-
mero regimental. declaro aberta a sessão. _ 

Sob a proteção de Deus,. iniciamos nossos t:rabe.Ibos. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.029, DE 1994 

.• Requeremos urgência, nos termos do art. 336, c do Regi
mento Intemo, para- o Projeto de ~i do Senado n° 82, de 1994, 
que "dispõe sobre a concessão de subsídiO ~~talício especial aos 
ex-Presidentes da República", 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994.- Senador Mau
ríci.o-Corrêa -Jonas Pinheiro - Odaci.r Soares- Áureo Meilo -
Mauro Benevides. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Esse requeri
mento será vOtado. após a Ordem do Dia, na: fonna do disposto no 
art. 340, inciSou;-do Regimento InterD.o. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pa-
lavra pela ordem. . 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pela otdem. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. apenas para um esclarecimen
to: na sessão anterior, V. Ex" disse que teríamos o prazo de cinco 
sessões pata apresentação de emendas. SolicitO CO!ilpreensão por 

· parte daqueles que subscreveram esse requerimento de ~-rgência 

por:que se trata de uma decisão importante. Eu gostaria, inclusive, 
de apresentar emendas. Diz-se. -no projeto. que há auros países 
que concedem tal pensão, mas nio se menciona quais. 

Tem havido ~ações. em meio A opinião pública, com res
peito a pessoas ·que ocuparam cargos: de importância na vida públi
ca e que, muitas vezes pelas circunstâncias de suas vidas políticas, 
acabam acunw.Iando diversas aposentadorias. 

Estq.I cogitando apresentar emenda a essa proposição no 
sentido de que os ex-presidentes, para fazerem jus a essa provável 
pensão, não possam receber outra aposentadoria de qualquer esfe
ra da administração a qualquer título, para que não haja essa acu
mulação que muitas vezes tem causado uma reaçio -negativa da 
opinião pública. cm vista da situação dificil por que passa a maio
ria do povo brasileiro e dos próprios aposentados. 

Propoobo que se reflita um pouco mais sobre a tll!ltiria, 
mesmo porque o ptóprio Presidente da República tem se Jli"'CU· 
pado com questões como a da defmição do salário mínimo. Quan
do se discutem proposituras ~lativas ao sa.lério mínimo c aos di
reitos dos aposentados, sempre se demanda tempo para adiar a 
proposição. Sugeriria que um projeto dessa natureza,. em benefício 
a!J\ do Presideote da República, não fosse aqui aprovado sem uma 
reflexão mais acéntnada por parte do Senado. 

Portanto, não sou favorável ao requerimento de urgência e 
façO esta ponderação aos autores do requÇ!'imcnto. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Esclareço ao 
Plenário que, se for aprovado esse requeriniento, a matéria s6 en
trará em votação na sessão de amanhã. sendo assegurado o direito 
de oferecimento de emendas até o encerramento da discussão. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Sobre a mesa 
requerimento que sexá lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N° 1.030, DE 1994 

Senhor Presidente 
Requeremos urgência, nOs tetinõs-do art. 336, b, do Regi

mento Interno do Senado Fedem!, para o Projeto de Lei da Câmara 
n° 130, de 1994 (n°2.120/91, na casa de origem) que "dispõe so
bre o serviço de TV a Cabo e dá outras providências". 

Sala des Sessões, 14 de dezembro de 1994. - João Rocha
Cid Sabóia de Carvalho - Ney Maranhão - Jonas Pinheiro -
Magno Barcelar- MOisés Abrão. 

O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues)- Esse requeri
mento será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no 
art. 340, inciso TI, do Regimento I.ntemo. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

Item 1: 

PROJETO DELE! DACÂMARAN°96, DE 1991 
(Incll.l!do em Ordem do Dia, nos termos do 

art.l72, I, do Regimento Interno) 

Discussão, em rumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n° 96, de ]99f (n° 3.998184, na Casa de ori
gem), que autoriza a União a doar à Região Escoteira do 
Rio Gnmde do Sul, filiada à União dos Escoteiros do 
BrasiL o imóvel que mencíona, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador José Fogaça, em substiOJ:ição à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 

A nlaléria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ~diná
rias, a ftm de receber emendas, DOS termos do art. 235, ll, d, do 
Regimento. 

À proposição não foram oferecidas ~endas. 
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro ~ disc11ssão .. 
Em votação. -
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penna.necer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 37, DE 1994 
(Incluído em QrdeJ;D do Dia, nos termos do 
· art.l72,I,doRegimentolntemo) 

Projeto de Lei da Câmara n• 37, de 1994 (n° 
4.15~93), .na_ Otsa de origem, de iniciativa do Presiden
te da República, que dá nova redação ao art. 1° da Lei n() 
6567, de 24 de setembro de 1978, alterado pela. Lei n° 
7312, de 16 de maio da !985.(Depeodendo de parecer 
da: Com.issâo de Serviços de Infra-Estrutura.) 

Nos termos do art. 140, "h", do Regimento Interno. designo 
o nobre Senador Jacques Silva para emitir parecer, em substituição 
à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura. 

O SR. JACQUES SILVA (PMDB-GO. Para emitir pare-
cer) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, após aprovação pela 
Câmara dos Deputados, foi submetido à apreciação da Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado Federal o Projeto de L~i da 
Câmara n° 37, de 1994 (N° 4.150-B, dC 1993, na Casa de origem), 
que dá nova redação ao art. 1° da Lei n° 6567. de 24 de setembro 
de 1978, alterado pela Lei n° 7.312. de 16_demaio de 1_985. 

Pela Lei 6567/78, as jazidas de substâncias minerais de 
emprego imediato na construção civil (enquadradas na Classe TI a 
que se refere o art. 5° do Decreto-Lei 227/67 (Código de Minera-A maléria vai à sanção. 

···---·-- ----- Éo segulnll!'O'jlrOj&li'ii:~Wvado: 
PROJETODELEIDA·CÂMARAN"96,DE 1991 

(N° 3..998194, na Casa de Origem) 

..- ... ~-_-ção), ~-argila~ .e~,s:adas no__f!Jlljso de cerâ~Y.tlrmelha e o 
calCário âofomitico empregado como corretivo de solos na agricul
tura, seriam aproveilados exclusivamente no regime de licencia
mento. O ait. 12 da mesma lei previa, no entanto, a possibilidade 

Autoriza a União a druir,à Rqiião Escoteira do 
Rio Grande .do Sul, filiada à União dos Esroteiros do 
Brasil, o im6vel que menciona. 

O Congresso Nacional decreta:. 
Art. 1° Fica a Uni;io autorizada a doar, à Região Escoteira 

do Rio Grande do Sul, filiada à União dos Escoteiros do Brasil, 
um terreno, com a respectiva edifiCaÇâo, situ3.do no ''balneário 
Vtla Elza", zona urbana da sede do Município de Guaíba, no Rio 
Grande do Sul, constituído dos lotes D0 S 72 (setenta e dois), 73 (se· 
tenta e três) e 74 (setenta e quatro), da quadra ''G'', com área de· 
2.700m2 (dois seteceDiõS metroS quadrados)Jocalizado no quarte
rão formado pelas Avenidas Assis Brasil e General Flores da Cu
nha e pelas Ruas Chardonau de Freitas e Raul PiUa, medindo 45m 
(quarenta e cinco) ·metros de frente, ao Norte, sobreo alinhamento 
da Avenida General Flhores da Omha. 45m (quarenta e -cinco) 
metros nos fundos, ao Sul, na divisa com os lotes D

0
S 80 (oitenta), 

81 (oitenta e um) e 82 (oitenta e dois); Por 60m (sessenta) metros 
de extensão da frente aos fundos em ambos os lados, confrontan
do-se: a Leste, com o lote n° 71 (setenta e um) e, a Oeste, com ali-

. nhamento da Rua Raul Pilla. 
Art. 2° A área descrita no artigo anterior e respectiva edifi

cação deverão" sob pena de reversão ao patrimônlo da União, ser 
destinadas exclusivamente às atividades escoteiras como sejam: 
escola de formação e adestramento dC chefes escoteiros_, acampa
mentos, reuniões e concentrações escotei.rns, com vistas à forma
ção física, moral e intelecOJal da juvenOJde sob os influxos da dou
trina escotei.r.l. 

Art. 3° A doação ora autorizada será feita com a.s cláusulas 
de inalienabilidade e impenb ombil idade, devendo os bens doados 
reverterem ao patrimônio da União caso lhes seja atribuída desti· 
nação diversa da prevista no artigo anterior. 

Art. 4° Está lei entra em vigor na data de sua pu blícação. 
Ar. 5° Revogam-se as disposições contrário. - -

de essas mesmas substâncias serem exploradas sob os regimes de 
autorização de pesquisa e de conCessão de lavra, mediante propos
ta fundamentada do Ministro das Minas e Energia. por motivo de 
interesse do fomCntO da produção mineral do pais. -

O Projeto em questão elimina a restrição com relação à ex
ploração unicamente pelo regime de licenciamento e também ex
plicita quais as substâncias que fazem jus a esse tratamento mais 
flexível por ele introduzido. 

O Ministro das Minas e Energia, aulQr do Projeto, defende 
na Exposição de Motivos n<> 99/MME, de 3-6~93, .que essa "pro
posta adequa este segmento do setor à extinção das classes de jazi
das já estabelecida para as outras substâncias minerais e, especial
mente, faz retornar o regime dual de exploração e aproveitamento 
das rochas britadas de emprego imediato na coru;trução civil c dos 
calcários usados como corretivo de solos na agricultura." O .Minis
C!o.•juS:tifica essa iniciativa dizendo que dessa forma estar-se-á. 
abrigando sob regramcnto jurídico, parte significativo das práticas 
atualmente existentes desassistidas de respaldo legal. 

O autor tem toda razão quando conclui que essa maior fle
xibilidade no tocante à exploração das substâncias minerais para 
uso imediato na construção civil irá propiciar uma maior oferta e 
competição no setor. 

Diante do exposto, e considerando o relevante papel desem
penhado pelas empresas e pelos trabalhadores envolvidos nesse 
setor, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei da 
Câmara n•37,de !994. 

-É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O pare<:er é 

favorável ao projeto. 
A matéria ficará oobre a mesa, durante cinco sessões ordiná

rias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, n,_ d, do 
Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago
ra, ã apreciação do Requerimento n° 1.029, de 1994. de urgência 
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para o Projeto de Lei do Senado no 82, de 1994. As grandes empresas estão comprando a participação acionária de 
Em votãção. _ -- pequenos empresários desse setor. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-- Não _há demoaacia possível neste País se cootinuarmos 

tados (Pausa.) agindo dessa maneira, sem nenhuma preocupação quanto às coo-
Aprovado. __ _ _ _ _ _ cessões de rádio~ de televisão no Brasil; não há democratização 
A matéria a_ qt!C se refere figurará na Ordem dO bia da se- da informação neste Pãis e, não havendo democratização da infor

gunda sessão o~à subseqUente, nos termos do art. 345, IT, do mação, não_ haverá a verdadeiia democracia. E o mais grave é que 
Regimento Interno. esta siOJação, cada vez mais, está piorando; cada vez mais a coo-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se, ago- centração de poder fica nas mãos de uns poucos. Como se faz elei
ra, à apreciação do Requerimento n° 1.030, de 1994, de Urgência ção quando os meiOs de comunicação são controlados por interes
lido no expediente, pa..ra o Projeto de Lei da Câmara n° 130, de ses econômicos., políticos ou pessoais? 
1994. , Criam-se mitos. Já houve um presidente criado pela mídia e 

Em votação o requerimento. --há fatos criados pela mídia constantemente- ainda hoje os temos. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen- Destroem-se imagens de adversários, através dos donos, dos pode-

lados. (Pausa.) · rosos desses meios de colllllD.icação, com o nosso silêncio absolu-
0 SR. JUTAHY.MAGALHÃES (PSDB-BA)::. Sr. Presi- to. Nós é que temos a obrigação de ficar atJontos a essas questões, e 

dente, peço um esclareci.niento quanto ao projeto, porque há dois não há nin8uém atento a isso. -
projctos e eu gostaria de falar sobre um deles antes da votação do Nessas 48 horas que ainda tenho de mandato, continuarei 
requerimento. me manifestando contra essa situação. É uma luta inglória, que 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex .. serâ não tem nenhuma possibilidaéle de se tomar vitoriosa, mas, até o 
esclarecido. ftm, deixarei registrada a minha palavra de protesto contra o 

(}-requerimento referente ao Pioje{O de Lei di!_ C~ n° que está acontecendo neste Pais, com a omissão criminosa d<.} 
130 diz: Legislativo.- - -

Requeremos urgência, nos termos do arL 336. d, 
do Regimento Interno do Senado Fedem~ para o Projeto 
de Lei da Câmara n° 130, de 94, que dispõe sobre o ser
viço dê TV· a Cabo, e dá outras proVidénCiaS. 

T ~ata-se, a gota, do requerimento de urgência. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, solicito 

a palavra para encaminhar. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Cóilceclõ a 

palavra ao nobre Senador. _ -
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA- Para enca

minhar a votação. Sem revisão do Orador~) - Sr. Presidente, Sr'"s e 
Srs. Senadores, esse projeto é resultado de um esforço_ conjuntó de 
diversos representantes da sociedade para regulamentar essa maté
ria. que é da maior impo~cia para o País. 

Toda a engenharia utilizada para a edificação desse prédio, 
que representa um projeto dessãlinportâ.Iicia. V. Ex .. sabe e já de
clarei nesta Casa, foi baseada em um ponto muito importante: a 
instalação do Conselho Nacional de Comunicação. Para a sobrevi
vência desse projeto, para qUe ele tenha -algum sl.gmticado, é ãbso
luta~re necessário que seja instalado este Conselho - o que _foi 
determinado pela a Constituição- em um prazo de 120 días após a 
sua criação; estamos, portanto, desobedecendo a Constituição Fe
deral há aproximadamente três anos~ Fui informado, pela primeira 
vez - quando levantei a questão a respeito da aprovação futura 
desse projeto e agora, estam05 praticamente na iminência da sua 
aprovação- que as Lideranças fmalinente estariam se entendendo 
para que fosse instaladÇJo esse Conselho, com a votação, pelo Con
gresso, dos nomes que o comporão. hlfelizmente, não tive mais 
nenhuma informação a esse respeito. ' 

Tenho uma grande preocupação Sr. Presidente. Srs. Sena
dores. ao ver que um assunto dessa im}X)rtância-não merece a aten
ção do Congresso para ser votado. Mas_não tem nenhuma impor
tância! Estamos aqui tratando de quê? Esse ~erimento 1e ur
gência é sobre o quê? 

Esta matéria é da maior i.rilportâ.ncia para o País, porque as 
grandes empresas de telecoDUlnicações já estão conc.entrando o 
poder desses novos meiõs de comunicação; atraVés de cabos, de 
satélites, nas mãos de uns poocos. Ai Concessões são inúmeras 
para essas estações a cabe- e quase não existe uma restrição maior. 

Muitas vezes somos criticados, mas não vi nenhuma crttica 
da imprensa a esse respeito, ~que interessa aos seus donos que 
essa situação assim continue. É importante que _contitluem a su:t •.. -

-missão para que possa baltler a manipulação da opinião pública 
através dessas famílias. Isso é importante para a elite de poder que 
controla este País há tantos anos. No entanto, quando chegam as 
eleições, são os mais, sacrificadOs que mantêm a elite no poder, 
exatamente por causa da propaganda massificante que diariamente 
é veiculada por essas televisões. 

A consciência está anestesiada: diz-se que todos estão feli
zes., que as circunstâncias por que passam as populações e os ma
les que sofrem vão ser resolvidos satisfatoriamente por esses que, 
bá tantos anos, dirigem este País e nada conseS!J.iram resolver. 

Sr. Presidente, sei que é inútil falar. Es-sa abóbada não faz 
com que ressoe o que digo há tanto tempo: o desinteresse e a 
omissão são fatos perversos que se praticam neste País contra a 
democracia. . _ 

Fazemos discursos bonitos sobre democzacia neste País. Es
cuto P.alavras contra a nriséria, contra a desproporção entre os salá
rios. É muito fácil falar sobre isso. O_ problema é a prática. Temos 
que permitir que o povo seja informado corretamente sobre o que 
se passa, pata decidir o que é certo. E não é possível decidir certo 
quando se esconde a verdade de acon:io com os interesses políticos 
e econômicos daqueles que controlam os meios de comunicação. 

Sr. Presidente, luto contra moinhos de vento, mas vou fazê
lo por mais 48 horas. Depois, se Deus quiser, outros vão con:tinu_a,r, 
porque serei apenas um cidadão, exercerei o meu mandato decida
dão e o direito de escoihex: aqueles que considero os melhores. 

. O Sr. CliãgaSRodriguu, ZO Viu-Presidente, dei
xa a cadeira da pr~sidência,que é ocupada pelo Sr. i ar
ques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Em votação, por
tanto, _o Requeriii::iento n° 1030/94. 

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

Aprovado. 
O SR. RONAN TITO -Sr. PresidentJo; peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Jaques Rodrigues)- Tem V. Ex• a 
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palavra. 
O SR. RONAN TITO- (PMDB- MG. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.)- Sr. Presidente, não quero atrapalhar a vota
ção; quero apenas solidarizar-me com o Senador Jutaby Magalhã
es: ou colocamos pafãmetros para a imprensã Oti a imprensa Comi
nuará acima do-bem e do mal. E, acima do bem e do mal, nada na 
democracia pode ficar. A maioria das distorções que estamoS vi-
vendo é causada por isso. - - -

Por falar nisso, Senador Jutahy Magalhães, e o nosso Con
sCibo Superior de Comunicação? Pois é. 

Outro dia, vi duas senhoras muito respeitosas e multo res
peitadas, Derci Gonçalves e Hebe Caxnargo, eSCJ:achando o Con
gresso. No fmal, tenninaram com um palavrão. Temos a prerroga
tiva de retirar o SBT do ai. Por -que-nãO o fazemos? Um diazinho 
só. Não faria mal nenhum. _ 

Toda denúncia, quando é nominada, respeito. "O Senador 
Ronan Tito prevaricou''. Perfeito. Respeito profundamente. Posso 
defender-me, nesse caso, ~rque a denúncia foj nominada. Mas e a 
denúncia insidiosa, sobre toda uma classe, num determinado mo
mento? Como vamos construir a d"emocracia? Coin os radialistas, 
com os homens de televisão? Tentamos. 

Falou-se: "A democrac:ia não dá certo, os políticos não ser
vem". Colocaram os militares no Poder. Não foi asSim? Todos ·as
sistimos a esse f.tlme. Em relação aos militares, vimos o resultado: 
115 bilhões de dólares de dívida e não se sabe para onde foi esse 
dinheiro. Bem. e agora, õ que Variiõs fa:ief? Vamos inventar a roda 
ou vamos fazer como todos fizeram, ou seja, construir a democra

-cia. E a democracia se constrói com política. 
Denunciar a classe como um todo! Fico~ às vezes, irritado, 

quando se denunciam, por exemplo, os médicos. Sabemos que a 
maioria da classe médica é composta de gente da melhor qualida
de, assim como os advogados, os operários, assim como qualquer 
classe. Deve-se nominar o médico, denunciá~lo inclusive judi
cialmente. Assim também deve ser feito com _a política e com 
os políticos. -

Nossa imprensa vende muitos jornais, muito papel pintado, 
principalmenre porque nós nos acovardamos. Temos uma lei de 
imprensa - o Relator é o Seiiador José Fogaça - que está dormi
tando na Câmara dos Deputados; temos o Conselho Nacional de 
Comunicação, também..votado nesta Casa e também dormitando. 

Enquanto o Congresso Nacional não colocar lÍD;l.Ítes, a im
prensa vai fat:Urar sobre quem? Qual a repercussão que teve o jul
gamento do Sr. Collor? Qual foi? Uma repei:-cussão tímida. 

De repenle descobriram, como na fábula de La Fontainne, 
que o _burro é q-ue deveria pagar todas as penas. O burro velho que 
pastou a grama do convento. Eis aí Humberto Lucena. .. E alguns 
Senadores e Deputados dizem: "não se pode votar a anistia". So
mos 415 que publicamos- usufruíndo de um direito nosso- as 
nossas cotas. "Mas não publicamos calendários"! Então, fariseu, o 
que foi que publicou? Retrucam: "posso publicar o que penSo que 
devo". Imagino, então, que o outro não pode publicar aquilo que 
ele deve. MaJ;aVilha, oão é? Enquanto 1isso, faz-se um escarcéu em 
todo o País, 'porque o Senador Humberto Lucena, homem de vida 
ilibada, 40 anos de mandato, vida pobre e honrada. mandou impri
mir calendários. E temos de cassar. 

E o que a imprensa diz do Dr. Collor e dos seus assedas, ou 
da sua turma, ou da sua gang? Pouca coisa. 

Quero apenas apoiar a-o-Senador Jutahy Magalhães e dizer 
que é ass:im me:,mo. Devemos colocar Jimítações ao poder da im
prensa, porque não existe no mundo nenhum Pais democrático, CÍ· 

vilizado e desenvolvido em que um homem só_possa ter rádio, te
levisão e jornal. Nerih_u_m grupo. Não existe. E proibido pela lei. 
Para quê? Para se colocar limites. Aqui tudo é permitido, inclusive 

aos jomalistas denegrir o Congresso NaClo!w,- a classe J>o!íti~a 
sem nominar, sem fazer denúncias verdadeiras-: - -

. Outro dia disseram que estávamos em operação tartaruga, 
sendo que, naquele dia, votamos 12 projetes de lei - creio que 
mais do que a metade do que votou o Congresso norte-americano 
durnnte-todo o ano passado. Mas, segundo a imprensa, estamos 
num passo d~ _t.arta..-uga. 

Não queria que ficasse s6 o Senador Julahy Magalhães 
como a või:-que clania no deserto. O Senador Ronan Tito quer car
regara mala do Senador Jutaby. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) -Pessoalmente con· 
cordo como oportuno registro de V. Ex• 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente. peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Concedo a palavra 
a V. Ex• 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or
dem.-Semrevisão do orador.)- Sr. Presidente, pediria a V. Ex• so

. licitasse da Presidência do Senado informação a respeito do preen
chimento das vagas do Conselho Nacional de Comunicações. Eu 
gostaria, se estiver aqui antes da votação desse projeto, de ter essa 
informação com absoluta certeza. porque, se não votarmos a -insta
lação do Conselho, votarei contra o projeto, por ma:is importante 
que seja a sua aprovação. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - O Senador 
Humberto Lucena, há quinze dias, fez uma reunião com to
das as Lideranças da Casa e com_ o Presidente da Câmara, 
Inocêncio Oliveira, pedíndo a indicação dos membros. Acre
dito, no entanto, que não foram aceitos todos os nomes indi
cados. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, não 
quero dialogar com a Mesa, porque não tenho o direito. Mas é 
essa a desculpa de sempre. Há três anos vi.m,os desobedecendo 
à Constituição que determina- que façamos isso. Mas a desculpa 
é sempre esta: não há consenso. qy.anto a todos os nomes a serem 
apresentados. 

Ora, para que existe democracia? Democracia não é para 
estabelecer a maioria?! Se há"ii:iteresse em escolher, escolha-se 
e vote~se pela maioria. Cumpra-se a Constituição. Não fiquem 
protelando, porque há interesse em não fazer. É por isso que 
denuncio. Não querem fazer! E sempre essa desculpa. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - Nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, designando para 
a sessão extraordinária a rea1ízar-se hoje às 13b4Jmin. a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

-l
MENSAGEM N" 398. DE 1993 

~ 834193, na origem. do Senhor Presidente da República, 
solicitando a retirada do Projeto de Lei da Câmara n° 12,-de 1993 
(n° 5.079/85, naquela Casa), que altera a denominação do Conse
lho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina Veterinária e 
dá outras providências. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silvas) - Es~ encerrada a 
sessão. 

(LevanTa-se a sessão às 13h40min.) 
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Ata da 1983 Sessão, em 14 de dezembro de 1994 
4•_sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Jacques Silva 

ÀS 13 HORAS E 41 MiNUTOS. ACHAM-SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

· Affonso Camargo - Airton Oliveira - Albano Franco -
Aluízio Bezerra- Amir Lando- Antonio Mariz- Carlos Pauocí-· 
nio - César Dias - Chagas Rodrigues - C<iüinho Jorge - Dario 
Pereira- Dirceu Carneiro -l?i~aldo Su~agy- Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira- Flaviano Melo- Francisco Rollcmberg- Ga~ 
ribaldi Alves Filho - Gilberto Miranda - úllilherme Palmeira -
Hugo Napoleão - Irapuan Costa Júnior - Jacques Silva - Jarbas 
Passarinho- João Calmon -João Rocha -Joaquim Beato_~ Jonas 
Pinbe:iro- Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José Fogaça- José 
Ricba- José Samey- Júnia Marise - Jutahy Magalhães- Levy 
Dias - Louremberg Nunes Rocha - _Louriyal Baptista - Lucldio 
Portella - Mansueto de Lavor - Marco Mãcíel - Mário Covas -
Mauro'Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nahor Júnior
Nelson Cameíró - Nelson Wedekin - Ney· Ma!anhão - Odacir 
Soares- Pedro Simon- Reginaldo Duarte - Ronan-Tito -- Ruy 
Bacelar- V almir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro abena a sessão. --

Sob IJ. proteção de Deus. iniciamos noso;os trabalhos. 
Sobre a mesa. requ_erimcnio que se-rá li~) pelo Sr. Secretário. 

É lido e aprovado o sch'llintc 

REQUERIMENTO N" 1.03I, I>E 1994 

Requeiro nos termos do art. Ul do Regimento Interno a 
dispensa de interstício e prévia distribuição Je avulsos para íiidu
são em Ordem do Dia da Mensagem n° 376. de 1994, do Senado 
Federal, "do Senhor Presidente da _República à con:s:it;:Ieração do 
Senado Federal o nome do Seahor Pérsio A-rida para exercer o car-
go de Presidente do Banco Central do Brasil". -

Sala das Sessões, 14 de de?.emhro de 1994.- Senador João 
Rocha. 

. O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- A matéria a que se 
refere figurará na Ordem do Dia da prúxima sessão. 

Sobre a mesa. requerimentos quL' scrã0 fidos pelo Sr. I 0 Se
cretário. 

São lidos os scg•lintL'S 

REQUERIME!'TO N' 1.032, m: 1994 

Senhor Presidente, 
Requerêmos· urgência, nos termos do_:art. 336, alínea b, do 

Regimento Interno, para a Mensagem n° .lS I. de 1994. pela qual o 
Sr. Presidente da República solicita autori2'.asã"o do Senado para o 
lançamento de Bônus da Repúhlica Federativa do Brasil no exte
rior, bem como a contrata~·ão dt• a,!!.cntc financcln~_para---a efetiva
ção da medida 

Sala das Sessões. 14 de dezembro de 1994. -João Rocha
Jonas Pinheiro- Jacques Sih:a. 

REQUERIMENTO N' 1.033, DE I994 

Requeremos urgência, nos terntos do art. 336, alínea b, para 
o PLC n° 123/94, que "altera o art. 1° da T.ci n° 6.463, de 9-de no-

vembrode 1977. 
Saia das Sessões. 14 de dezembro de 1994.- Marco Ma

cicl -José Fogaça- Moisés Abrão- Mauricio Corrêa. 

O SR_. rR.ESIDENTE _(J?cqucs Silva)-_ Os requerimentos 
serão votados após a Ordem do Dia. na forma do art. 340, II, du 
Regimento Interno. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Pre~idcntC". peç-(l a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Conccd<) a palavra 
ao nobre Senador. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES O'SDB-BA. Pela or 
dem.)- Sr. Presidente, solicito a V. Ex• esclarecer hem d<) qtlC" tra
tam os requerimentos antes de os colocar em votação. 

- O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Vossa Exccll'rwia 
será atendido. 

0 SR. PRESIDENTE {Jacques Silva)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

MENSAGEM N" 39&. DE I993 

N° 834/93. na origem, do Senhor Presidente da 
República, solicitando a retirada: do Pmjcto <.Lc Le-i da 
Câ.mma n° 12, de 1993 (n° 5.079/85, naquela Casa), que 
altera a denominação do Conselho Federal e dos Consc· 
lhos Regionais de Medicina Veterinária e dá outras pro 
vidências. 

Em votação a mensagem. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanccer sen-

tados. (Pausa.) -
Aprovada. 
Serão feitas as devidas Comunicãções ao Presidente da Rc· 

pública e ao Presidente da Câmara dos Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Esgotada a nlaté

ria constai:tte da Ordem do dia . 
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n° 1.032, de 

1994, de urgência,_ lido no Ex.pediente, para a Mensagem n° 351. 
de 1994. 

Por Cssa mensage:m. o Senhor Presidente da República soli
cita autorização do Senado para o lançamento de bônus da Repú· 

-blica Federativa do Brasil no exterior, bem como a cotitrata~·ão de 
agente fmanceiro para a efetivação da medida. 

Em votação o requerimento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) - -
Aprovado. 
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Oia da ~e

gunda sessão extraordinária subseqüentc. nos termos do art. 345. 
II, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva)- Passa-se à aprecia· 
ção do Requerimento n° 1.033, de 1994, de urgéncia. lido no Ex
pediente, para o Projeto de Lei da Câmara n° 123, de 1994, que al
tera a Lei n° 6.463/67, para obrigar o comerciante a colocar o pre· 
ço à vista, a prazo e os juros na etiqueta da vitrina. 

Em votação. 
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!la dores que o aprovam queiram pennanecer-seD- O SR. PRESIDEN'TE (Jacques Silva)- Nada mais haven-
do a tratar, a Presidência vai encemtr os trabalhos, designando 

•, • para a sessão ordinária de boje a seguinte 
· • • -.JUt! se refere figumrá na Ordem do Dia da se

'l~l;íria subseqüente, nos termos do art. 345, U. do 
. !1<'. 

I 

ORDEM DO DIA 

-- -- . 

: ~ J[T< >. 4 ~;: íJECRETO LEClSLATIVO No 44, DE 1993 
1r!Írlo cm Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 

Regimento Interno) 

V atação, em turno único, do Projeto de Decreto 
,J.iva n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Deputados), 
·,· u·nva o ato que renova a permissão . da RÁDIO 
:.~.\DE:\'TE LTDA. para e:r:ploràrserviçÕ de radiodi/u~aõ 
:'m freqiiência modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
uzde do Sul, tendo 

. ~Jrl'CCrcs. . rofcridos ern Plenário, em substituição à 
.• 1\ \ de E(!.; ..... çiio: . 

l" pror: , .d~tmento: Relator: Sen<J.dor_ .Amir Lando, -- ---- -- - . 

··i :lo ~)i u.J-.:tO: 
zo prnl'lnndamento: Relator: Senador Áureo Mello, 

· · _,:-:ubridaue dos atos e procedimentos concernentes à 
··::'!<\. 

2 
. ~· l E TO DE_ DECRETO LEGISLATIVO No 45 DE 1993 

·.do em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

V atação, em turno único, do Projeto de Decreto 
;~ivo n° 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos Deputados), 



Dezembro de 1994 DIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL(Seção ll) Quinta-feira 15 9161 

que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO 
CAPI:VZAL LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Capin=al, 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; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

.3 
. PlHTTETO DE DE"CRETO LEGISLATIVON° 46~ DE 1993" 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislntivo n° 46, de 1993 (n° 248/93, na Câmara dos Deputados), 
que apl~ova o-~to que renova -a- permissão outorgadq à RADIO 
FR.-!.TER:V!DADE LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
so1.wra cm frcqiiencia modulada na Ci~ade de Araras, Estado de 
São Paulo, tendo 

Parecer, proferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: . 

. - '1° pronunciamento: Relator: Senador Álv~ro Pacheco, 
favorável ao projeto; 

- r pronuncinmento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 
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4 
PR" JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

;,1 n<'t.ddo em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, Vlll, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara d~s Deputados), 
que ãprova o ato que renova a permissão da RADIO 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 

Pareceres. prof:ridos em Plenário, Relator: Senador Áureo 
Mello. em substituição à Comissão de Educação: 

- lo pronunciamento: favorável ao projeto; 
- r pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

proccd imcntos concernentes à proposição. 

5 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°49, DE 1993 

•Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento In.terno) 

Votação, em tumó único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), 

· qu~ aprova o ato que renova a permissão da RADIO LITORAL 
LTDA. para explorar serl'iço de radiodifitsão sonora em 
freqiiência modulada na Cidade de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação. 
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-
-- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, 

favorável ao projeto; _ 
- r pronuÕciamento: Relator: Senaâor Ney Maranhão, 

pela regularidade . dos atos- e procedimentos conc.ernetúes à 
proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termosoo•art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, errí turno único, -do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 50, de 1993 ( n° 277/93, na Câmara dos Deputados), 

· · que aprova o ato que renova a outorga· deferida ao SISTEMA 
NOT'A ERA DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Borra=ópolis, Estado do Paraná, tendo 

_ Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo. em substituição à Comissão de Educação. 

7 
PROJETO DE DECJ!ETO LEGISLATIVO N°52, DE 1993 

(lncluíd,o em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VITI, 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 



9164 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Dezembro de 1994 

GR.-1:\'DE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em -onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Pc·aná. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em ·· Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
, - r pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Camargo. pela regularidade dos atos e procedimentos 
concernentes à proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

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

--Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 55, de 1993 (n° 267/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgadaà PAQUETÁ 
El!PREEND!MENTOS LTDA. para -explorar. serviço de 
radiodifusão sonora em onda. média na Cidade de Floriano, 
Estado do Piaui, tendo . 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

9 
PRÓ.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 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 1994 (n~308/93, na Câmara dos Deputados), 
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v ato que renova a outorga deferida à RÁDIO 
.!E T!AfBÓ LTDA., para explorar serviço de 
-·onora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
·rina, tendo 
·r favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 

.. m substituição à Comissão de Educação~ 

10 
DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994 

n Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno)~ 

~-

i o, em turno· ·único, do Projeto de Decreto 
L 9, de 1994 (n° 301/93, na Câmara dos Deputados), 
q11 ./to que renova a concessão outorgadaà R.4.DJ(; E 
TI ·. LTDA., para explorar serviço de radiodifitsão d!! 
SO' ns (televisão) na Cidade de Santarém, Estad(! _do 
p, 

'+. favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dr r'· ro, em substituição à Comissão de Educação. 

L e~ 
que 
L'P, 

,. 

11 
')E DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

i Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

o, ~m turno único, do Projeto de Decreto 
!0. de-1994 (n° 297/93, na Câmara dos Deputados), 

·,> ato qlie outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
-l!ESEN para e:fecutar serviço de radiodifusão 
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sonora em freqiiência modulada, com fins exclusivamente 
educativos, na Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos · em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

, - 1° pronunciamento: Refator: Senador João França,· 
favorável ao projeto; 

- ZO pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

t2' 
PR0 ~ETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994 

Jncluído em Ordem do Dia nos termo~ do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
·Legislativo n° 1 L de 1994 (D0 265/93, na Câmara dos Deputados), 
qu~ aprova o ato que renova- a permissão outorgada à S. A. 
RADIO T "E.RDES AfARES.para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em ji·eqzÚncia modulada na Cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Cimeiro, em substituição à Comissão de Educação. 

13 
' PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12, DE 1994 

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

Votação, - em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
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que ap1;ova o ato que outorga permissão à FuND_AÇÃO 
CULTURAL -cRUZEIRO DO SUL para executar serviço d_e 
radiodifusão sonm;a _ em freqüência modulada na cidade de 
Soroca._ba, Estado de São Pa1+/o, tendo -

· Pareceres -favoráveis, proferidos em Plenário, Relator: 
Senador Meira Filho, em substituiÇão à Comissão de Educação: 

-- I o ·pronunciamento: favorável ao projeto; 
- r pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

14 
P""'O.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°18, DE 1994 

1 Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
R~ ;imento Interno) 

Votação. -em turno único, - do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18, de 1294 (n° 252/93, naCâmara dos Deputados), 
que aprowro ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARA.GUA/.4 LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do- Tocantins, 
tendo 

. Parecer favoráveL proferido em. Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de Educação. 

15 
' 

r ;.t"'JETO 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°J 9, de 1994 (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
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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 dé 
Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, emsuhstituição à Comissão de Educação. 

· ... -. 16 

PPOJETO DE DECRETO l.EGISLATIVO No 23, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
... · Legislativo n6 23. de 1994 (n° 327/93,-na Câmara dos Deputados), 

qu~ aprova o ato que renova a concessão outor-gadaà RÁDIO 
MONTANHÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão. sonora em onda média na Cidade de Botelhos, · 
Estado de Afinas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Aim ... 1da. em substituição à Comissão de Educação. 

17 . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 24, DZ 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 
ENS!XO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ para executar 
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senf,,\) de radiodifusão sonoraem.freqüência modulada, com fi···· 
exclusiramente educativos, na cidade de Pouso Alegre, Estado dr:> 
i\ lin,1s üerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
I .uddio Portela, em substitUição à Comissão de Educação. 

18 
PJ-..O.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 62, DE 1993 

; incluído rm Onirm do Dia, nos termos do art. 375, VIII, d() 
Rrgime_11to Interno) 

')iscussã0, cm turno único, do Projeto de Decreto 
iA~!'" olj •• ,... n° 62 rj.> 1993 (n° 268/93, na Câmara dos Deputados). 
que . u,/)rcJt'O. :1. .. ato ... ,f.lli!. re1:1ova .a. concessão outor.gad::' '. 
SOC!lot> IOE R.Í{''f 1 • ·rrl REAL LTDA., parae:xplorm: ,. ·-
de rad/r){fijitsão son, •ra erit onda média na cidade de Ci!i< 1 

Estado de A/ato Grosso. (Dependendo de parecer da Comi<>são th: 
Edu ração) 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1993 

(Em r~gim" dr ll""'~rr1ria, nos termos do-art. 375, VIII, (k 
' . . 

·Regimento Interno) 

-Discussão, em turno único, do Projeto- de Decreto 
Legislativo'n° 64, de 1993 (n°275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RADIO EAfiSSORA PARANAENSE -SIA paro 
explorar serriço de radiodifitsão de sons e imagens (televisão). no 
Cidade de Londrina. Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Edura,ão) · 
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20 
P 1.{0JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993 

•lnc!n!cl!J 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 I 993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO MARIANA 
LTDA. para explorar sen'iço de radiodifusão sonora em 
freqiiência modulada 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 I 994 (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 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE 
NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA., atualmente 
denonúnada REDE FÉNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para 
explorar serviço de radiodifusão sonora emfreqüência 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 Interno) 

Discussão, .. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 21, de 1994 (n° 292/93, na Câm.ara dos Deputados), 
que aproya o ato que renova a permissão -da FM RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar 
serviço de radiodiji1são sonora em freqüência modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de PerPambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 
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24 
!'f~O.JETO DE DEÇRETO LEGISLATIVO N" 26, DE F·''-! 

:1duíd-o em Ordem do Dia nos termos de ;trt. 375, VIU. 
parágrafo único, do Regimento interno) 

Discussão, em turno único, do l'rojeto de lx _ ·~ ;,) 
I ,egislativo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Càmara 9os Oepl· ,._. _ , .· ., 
que aprova o ato que outorga permiss(zr• a H.1DIO c· .. :, i1 
· .,.IURADOS FM LTDA. para explprar set1 .-iJ de radivatjusão 
'''iiJi'a em freqiiência modulada na Ciu'dJe de Medianeira, 

Estado do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 

25 
•JH.O.JETO DE DECRE1 ~_LEGISLATIVO No 39, DE 1994 

i. incluído em Ordem do Dia, nos termos do. art: 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, e_m turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativq n° 39, de 1994_(n° 296/93.?. na Câli.ard Jus Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO SER1?A . 
NEGRA FM LTDA., para. explorar serviço de raâwâl}üsão 
"n"."Jrrl em freqiiência modulada na Cidade de Alterosa, Estado 
de \finas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) 
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..!6 
P!?')JETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°.45, DE 199.4 
• frtcluído em Ordem do Dia nos termos do árt. 336, "b", do 

Regi-mento Interno) 

Votação, em -·rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo ·n° 45, de 1994 (n° 222/92, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, 
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Josaphat Marinho, em substituição . à Comissão. de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional. 

27 
~( rssTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO DE LEI DO 

SENADO N° 179, DE.l990 
(Fm regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 

· Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da-Câmara ao 
Projeto de Lei do Senado n° I 79, de 1990 (n° 202/91, naquela 
Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos pela 
iniciativa privada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a 
concessão de obra pública, tendo 

· - Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José 
Fogaça. em sübstituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo 
da Câmara. com requerimento~ que apresenta. 

~Dependendo de pare~er da Comissão de Serviços de 
·Infra-Estrutura) 
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28 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 107, DE 1994 

, 1: m regime de urgência, nos termos do art. 3}6, "b", do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n° 107, 
de I 994 -(apresentado como conclusão a Parecer de Plenário, 
Relator: Senador Gilberto Miranda, em substituição à Comissão 
de Assuntos Econômicos), que autori=a a Prefeitura do Município 
de S(tO Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro daquele 
Município, destinadas à liquidação de precatórios judiciais 
pendentes. 

29 
" PROJETO DE LEI DA CAMARA N°J17, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) . 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara. 
n° 117, de· 1994 (n° 4.151/93, na Casa de origem), que altera 
dispositirns do Decreto-Lei no 227, de 28defevereiro de 1967. 

(Dependendo de pareceres. das Comissões de Assuntos 
Sociais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

30 
" . PROJETO.DE LEI DA CAMARA No 122, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimentointerno) · -. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 122, de 1994 (n° 4. 714/94, na Casa de origem), que altera a 
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rcdaçãn do parágrafo único do art_ 60 da Lei n° 8713, de 
sctcmhro de -1993_ (Dependendo de parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

31 
-- i~OJETO DE LEI DA CÂMARA No 136, DE 1994 

·~:luído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, na Ca.S-a de origem), que cria e 
transforma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 6n Região, os cargos que 
meneiam? " J,í O?!tras providências. 

(0\!pendendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) 

32 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 75, DE 1993 

1 Fm regim~de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n° 75, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Diretora, 
estrutura da Subsecretaria de Divulgação, 
prori&>ncias. (Dependendo de parecer da 
Constituição, Justiça e Cidadania) 

que altera a 
e dá outras 
Comissão de 
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J3 
MENSAGEM No 293, DE 1994 

-
,,:luído em Ordem do Dia, nos termos do art. 3 

Regi111ento Interno) 

, Mensagem n° 293, de 1994 (n° 713/94, , '1, 

através da qual o Senhor Presidente da Repúblic .o 
SenJdo Federal a rerratificação da Resolução n° 30, o '1 
de I 994, que autori=a a União a realizar operaç,. ,) 
e.-.;terno junto ao Kreditansta/t für Wiederaujbau - }., ,.. 
equimlente a DM 27.000.000,00,~ sendo DM 24.~·· a 
_titulo de empréstimo .e DM 2.500.000,00 como · -.}o 
financeira, destinando-se os recursosao jinanciamen. i o 
Projeto AçõesBásicas de Saúde no Cear!t. a cargo(' .. ;o 
da Sazíde 

lDependendo de parecer da Comissão o· •iS 

Econômicos) 

J4 
. OFÍCIO No S/7~, DE 1994 

. Fm regime de urgência, nos termos do art. 336. 
Regimento Interno) 

Ofício no S/72, de I 994, do Senhor Preside1 
Centra!. encaminhando ao Senado Federal solicitação 
do l:stJdo de São Paulo, relativa ao pedido de emiss " 
Fin:11.cciras do Tesouro·· do Estado de São Pau 
dcstinJdas à liquidJçãó de precatórios judiciais. (De, 
pJrcccr dJ Comissão de Assuntos Econômicos) 

!) 
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35 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 122;-DE 1993 

-
\ t:.-m regime de urgênciã nos termos do art. 336, ''c", do 

Regimento mterno) 

1 Tramitando _em conjunto com o Pro,jeto de Resolução n° 94, de 
1994) 

··Discussão. em turno único, do Projeto de Resolução n° 
122. de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 

36 
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 94, DE 1994 

; Em regime de urgência nos termos do art. 336, "_c~', do 
-- · · ·Regimento Interno) 

1_ r,·amitando em conjunto com o Proje~o de Resolução n° 122, 
· de 1993) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 94, 
de 1994. de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal, transformando a 
Comissão de Educação em Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora) 
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j/ 
:ETú Df, I r.'J DA CÂMARA No 13, DE 1991 

~uMPLEMENTAR 

Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
13. de 1991 - Complementar (n° 223/90 - Complementar, na Casa 
de origem). que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constituição 
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres, sob n°s 49 e 88, d~ 1991, da Comissão 
de Constituição, Justiça e . Cidadania, 1° 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 -
a 4 - CCJ, que apresent~ 2° pronunciamento: contrário às 
Emendas de n°S 5 a 17, de Plenário. 

3.8 ... 
cROJETO DE I El DA CAMARAN° 125, DE 1991-

COMPLEMENT AR 

. 1 n ··tuído em o~ dem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

. . , Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 -Complementar (n°~60/89-Complementar, na Casa 
de origem), que disciplina os limites das despesas com o 
funcionalismo público, na forma do art. 169 da Constituição 
F(>dcral, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 
Comissão de Assuntos Económicos, Relator: Senador Meira 
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Filho, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; 2° 
pronund::v•l::-ot:!: f:lvorável à emenda de Plenário. 

:,!-:pendendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão) 

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO No 27, DE 1991 -

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeoo de Lei do Senado n° 
27, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto de 
Lavor, que regulamenta o § 3° do art. 191 da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a cobrança de juros reais máximos, e 
dá outras providências, tendo · 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comiss!o de Assuntos 
Econômicos. 

40 
REQUERIMENTO No 484, DE 1994 

Votação. em turno único, do Requ~rímento n° 484, de 
1994. do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos 
regimentais, a convocação do Presidente e do Secretário do 
Conselho ,Nacional d_~ Segurança· Alimentar (CONSEA), Dom 
Mauro· More li i, Bispo de Duque de Caxias e Doutor Herbert de 
Souza {Betinho), para prestar, perante o Plenário do Senado 
Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no 
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e. apresentar as 
suges!õ~_s e medidas que o órgão proporá ao Senhor Presidente da 

·República, com vistas a enfrentar tão grave questão. 
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41 
A 

!'ROJETO DE LEI DA CAMARA No 151, DE 1992 

.incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turr19 único, do Projeto de Lei da Câmara 
n°· !51. de 1992 (n° 1.002, na Casa4e origem), que dispõe sobre a 
extinÇão da contribuição sindical a que se reftrem os arts. 578 a 
59/ da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de r de maio de 19-13 e dá outras 
providências. tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador Eduardo 
Stiplicy, favorável ao Projeto, com emendas n°s 1 e 2, que 
apre"f'nt~l. ~~~~ -~"l'·.t:tuiçCiL~ :'1 Cr,~issão de Assuntos Sociais. 

{Dependendo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário) 

42 
PROJETO QE LEI DO SENADO No 232, DE 1991 

1lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 254, parágrafo .. 
único, do Regime.nto Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
autpr{~a o PoderEr:ecutivo a definir as terras indispensáveis à 
p!Y?sen·ação ambiental, integrantes dos bens da União e dos 
Estados, na forma do art. 23, VI e VIl, combinadQ com o art. 24, 
17. da Constituição FederaCtendo .... 

Parecer contrário, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Ronan Titó. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais. 
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43 
PROJETO DE l,EI DO SENADO No 11. DE 1994-

COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
n° -11, de 1994-Complementar, de_ autoria do Senador Marco 
Maciel. q!le dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio 
ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n° 227, de. 1994 da Comissão de 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto com 

emendas I e 2-CAE, que apresenta 

44 
A 

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 35, DE 1994 

i Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

N° 3.172, de I 992, na Casa de origem, de iniciativa do 
Ministério Público da União, que dispõe sobre a criação de 
Procuradorias. da. República em municípios do interior, e dá 
outras providências. . · -

(Dcpende(ldo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania) · 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO No -73, DE l991 . . . 

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

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
. sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de 
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médicos residentes e remuneraÇão de estudantes em estágio para 
complementação de estudos unive_rsitários. (Dependendo de 
parecer da-comissão de Assuntos Econômicos) 

46 
~~ JETO DE LEI DO SENADO N°. 130, DE 1993 

n ·· ·-~"~ ído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

De autoria do Semidor Mansueto de Lavor, que concede 
. ao idoso e ao deficiente fisico ou mental; o beneficio da 
percepção de um salário mínimo mensal, desde que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família, regulamentando o inciso V do artigo 203 
da Constituição Federal. 

(Dependendo de pareceres das. Comissões de Assuntos 
Soe· .~is e Assuntos F:conômicos) 

47 
MENSAGEM No 314, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

. incluído em Ordem do Dia nos termos do arf. 281 do 
RegimentoJ nterno) 

Discussão. em turno único, do Parecer n° 237, de 1994, da 
-Comissão de Constift.iição. Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n'' 31-L de I 994 (n° 899/94, na origem), de 24 de outubro do 
corrente ano. pela qual o Senhor Presidente da República submete 
à ddihcração do Senacfo a escolha do Senhor VALDIR 
RIGilETTO. para exercer o cargo de Ministro Togado do 
Tribunal Superior do Trabalho. 
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48 
l\'fENSAGEM No 349, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 28.1 do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Parecer n° 236, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° ~49, de 1994 (n° 991194, na origem), de 11 de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete 

. à deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
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O SR. PRESIDENTE (Jacques Silva) - Está encerrada a 
sessão. 

(ú:vanra-se a Hssào às J3h48min.) 

Ata da 1998 Sessão, em 14 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência dos Srs __ -Humberto Lucena e Chagas Rodrigues 

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

Ai(,ton Oliveira- Albano Fmnco- Alfi«lo Campos- Aluí
zio Bezena - Aniir Lando - Antonio Mariz - Carlos Patrocínio -
César Dias- Chagas Rodrigues~- Coulinho Jorge- Dario Pereira 
- Diroeu càmeiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Epilá
cio Cafeteim- Flaviano Melo- FraiiCisco Rollemberg - Garibaldi 
Alves Filho- Gilberto Miranda- Guilhe!me Palmeira - Hugo Na
poleão- Jrapuau CostaJtlnior-Jacques Silva-Jarbos Passarinho 
-João Calmon- João Rocha- Joaquim Beato- Jonas Pinheiro
J&ice Tristão- Josaphat Ma:riuho- JO>é fogaça - José Ricba -
José Samey - Júnia Marise - Jutahy Magalhães - Levy Dias -
Louremberg Nunes Rocha- Loorival Baptista- Lucídio Portella
Mansueto de Lavor- Man:o Maciel - Mário Covas - Mauro Be
nevides - Meira Filho - Moisés Abriio - Nabor Júnior - Nelson 
Cameiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares -
Pedro Simon- Reginaldo Duarte - Ronan Tito- Ruy Bacelar
Va!mir Campelo .• 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua)- A lista de pre
sença acusa o comparécimento de 55 Srs. Senadores. Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa. ~erimento que será lido pela Sr I • Secre-

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.034, DE 1994 

Requeiro nos t.,wno:s: do art. 172, I, do Regimento Interno a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 7.827, 
de 29-9-89 que institui o Fundo Constitucional de Financiamento 
do Norte- FNO, o Fundo Constitucional de- Flnanciamento do 
Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional de Financiamento do 
Centro.-Oeste- FCO e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994~- Senador João 
Rocha. 

O SR- PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O requeri
mento será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

. disposto no art. 255, fi. c, 3. do Regimento Interno. 
Sobre a mesa, comunicaÇão que será lida pela S~ 1• Secre-

!ária., • 

É lida a seguinte: 

Brasília, 13 de dezembro de 1994 

Senhor Presidente, _ 
Nos termos das normas regimentais des[a Casa, cOmunico a 

Vossa Excelência que, conforme designação do Senhor Presidente 
da República e autoriZAÇão do Senado Federal, ausentar-me..ei do 
País no periodo de 12 a 21 do corrente mês, para participar, como_ 
Observador Parlamentar, da XLIX Assembléia Geral da ONU, em 
Nova Iorque, Estados Unidos da América. 

Na oportUnidade renovo meus protestos de elevada conside
ração e apreço.- Senador Odacir Soares 

O SR_ PRESIDENTE (Humberto Lucena)- O expediente 
lido vai à publicação. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para uma comunicaÇãO de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto-Lucena)- Tem V. Ex• a 
palavra. 

O SR, MAURO BENEVIDES (PMDB~CE. Para uma co
municação de Liderança. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, 
a inforri:Iação que nos chega é no sentido de que a Câmaia dos De
púiãdos deve estar deliberando sobre importantes proposições, que 
serão encaminhadas ainda hoje ao Plenário do Senado Federal. 

Antes do inícÍo do já anunciado discu!'50 do nobre Senador 
Fernando Henrique Cardoso, tomaria- a h"berdade de sugerir a V. 
Ex•, com a sua autoridade de Presidente, condamasse os Senado
res a permanecerem no plenário. A seguir, V. Ex• poderia realizar 
as sessões necessárias ao exame de muitas e importantes proposi
ções a serem submetidas ao Senado. 

É a sugestão que faço a V.Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Atendendo ao 

apelo do nobre Líder Mauro Benevides, a Presidência informa ao 
Plenário que, ap6s esta sessão, teremos várias sessões extraordillá· 
rias do Senado Federal, para as quais será necessária a presença 
dos Srs. Senadores em plenário. Pedimos, portanto, a pezmanência
dos Srs. Senadores neste recinto, logo após ~ta sessão. 

A Presidência--ínfonna ao .Plenário que hoje. em uma das 
sessões exlraordi.nárias que_ serão realizadas após esta sessão ordi
nária. conforme deliberação de reunião dos Líderes no gabinete da 
Presidência do Senado, entre outras proposições, deverá ser apre· 
ciado o Projeto de Decreto Legislativo aprovado pela Câmara dos 
Deputados, da maior im.POrtância para as relações internacionais 
do Brasil, que trata da ratificação do acordo sobre a Rodada Uru
guaia do GA IT. Essa decisão é essencial para que o Br3.sif conti
nue inserido na onicm económica internacional, como sempre es~ 
teve e, no caso, no contexto do comércio internacional, uma vez 
que, aprovada a Rodada Uruguaia do GA IT. haverá uma nova en· 
tidade, a partir de janeiro, sucedânea do GATT, do qual já faz par
te o Brasil. 

_Vários "pa:ises do mundo já apoiaram esse acordo._ Entretan
to, o Congresso Nacional ainda não tenninoo a sua apreciação, de. 
vendo boje, portan!o, ser objeto de exame por parte do Plenário do 
Senado Feder.U esse Projeto de Decreto Legislativo, da maior rele
vância e a respeito do qual a Presidência, em seu gabinete, ontem 
fealizou uma reunião, com a presença do Sr. Ministro das Relaçõ
es Exteriores e dos Lideres partidários. 

É uma comunicação que desejo seja devidamente levada em 
conta e retletida pelas Lideranças partidárias. para efeito de mante
rem em plenário todos os seus integrantes. 

O SR. ALMlR GABRlliL- Sr. Presidente, peço a palavra 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Quinta-feira 15 9185 

para uma comunicação de Liderança. 
O SR-PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 

palavra. 
O SR- ALMIR GABRIEL (PSDB-PA. Para uma oomuni

cação de Liderança. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 
hoje, certamente, teremos uma oportunidade extraotdinária dentro 
deste Senado, no sentido de ouvir a PãJavra do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, eleito Presidente da República. Tenho certeza 
de que as palavras que S. Ex• aqui proferirá seiVirão de indicativo, 
não apenas para o Congresso Nacional mas la:Inbém para a socie· 
dade ~sileira.. inclusive com repercussão para a América Latina, 
daquilo que deverá ser a condução dos destinos desta Nação e, lo
gicamente, do grande projeto de mudança que o País deverá. en· 
mmw. . . 

Esta é a counmicaçã.O que desejo fazer, considerando da 
maior importância que.os Srs. Senadores e os representantes dos 

· diversos Partidos possam estar aqui para assistir ao pronunciamen
to de S. Ex•, o Presidente eleito Fernando Henrique Cardoso.-

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Solicito aos 
Srs. Senadores que estão fora do recinto que venham ao Plenário. 
Dentro de poucos instantes estará na tribuna o nobre Senador Fer
nando "Henrique Cardoso, Presidente eleito da República, que fará 
hoje o ~seu discurso de despedida do Senado Federal, com impor
tante pronunciamento à Nação. 

O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peço a pa
lavta para uma comunicação de LidentJJ.ça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Tem V. Ex' a 
palavra. -~--

0 SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para uma comu· 
nicação de Lidel."8D.ça. Sem Tevisão do otador.) - Sr. Presidente, 
solicitaria a presença -da Bancada do PTB no plenário do Senado 
Federal e que aqui permanecesse após esta sessão. atendendo à 
convocação de V. Ex.•, pois trataremos, inclusiVe, de matéria de in
teresse do riosso Partido nas sessões a seguir. 

Agradeço a V. Éx • a deferência. 
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, peço a palavra 

para uma comunicação de Liderança. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem V. Ex' a 

palavra. 
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE. Para uma comuni::a· 

ção de Lidezança. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, da mi
nha parte, como Líder do PRN, faço um apelo para-que os Senado
res da nossa Bancada estejam presentes nesta sessão em que va
mos ~vir o discurso de_ despedida do nosso colega e fuOJ.ro Presi
denie da República, Senador Fernando Henrique Cardoso. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. agradecendo a defe
réncia a esta Lidernnça. 

O SR. PRESIDENTE (Huinberto Lucena)- Reitero a soli
citação feita para que os Srs. Senadores venham ao plenário. Logo 
em seguida à presente sessão, deverão realiZar-se algumas sessões 
extraordinárias para deliberarmos sobre assuntos de importância, 
inclusive o Rrojeto 

1

de Decreto Legislativp que dispõe sobre a 
aprovação do aconio em tonro da Rodada Uruguai do GA TI. 

Solicito ao Srs. Senadores que ocupem os seus lugares. 
Há oradores inscritos. · 
Concedo a palavra ao Senador Fernando Henrique Cardoso. 

por cessão do Senador Humberto Lucena, devidamente inscrito. 
(Pausa.) 

O SR. DIRCEU CARNEIRO -Sr. Presidente, p<>o a pa· 
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Tem a pala
vra, nobre líder. 

O SR- DIRCEU CARNEIRO (PSDB-SC. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, 
peço autorização ao Senador Fernando Henrique Cardoso, para co
municar à Casa que estão presentes, no Senado Federal, as três de
legações de parlamentares que integram a Comissão Parlamentar 
Conpnta do MERCOSUL. Senadores e Deputados da Argentina, 
do Paraguaí e do Uruguai. que vão homenagear o nosso orador 
com a sua presença. Era o que desejava comunicar. 1\fuito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Fica registra
da a comunicação de V. Ex• relaCíonada con:nL presença de dele
gações que estão em Brasília para participar das reuniõe$ do MER
ÇPSUL. 

Com a palavra o Senador femaDdo Henrique Cardoso, pre
sidente eleito de República. 

O SR. FERNANOO HENRIQUE CARDOSO (PSDB
SP. Pronuncia o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se
nadores, volto a esta tribuna, não para uma despedida. mas para 
uma palavra de gratidão e fidelidade. . 

Há doze anos, quem aqui fazia seu discurso de estréia era o 
intelectual que as artimanhas do autoritarismo afastaram compul
soriamente da cátedra uriive_rsitária e converteram em aprendiz de 
político. 

Hoje, veilcida uma etapa desse aprendizado, sinto a emoção 
de deixar a Casa onde me ftz plena e orgulhosamente político. E 
com o diplQma de primeiro mandatário que o povo generosamente 
me concedeu, venho à presença dos meus pares dizer do fundo do 
coração: muito obrigado. 

Lições de Política Democrática 
Obrigªdo pela prática pennanente do diálogo, do debate -

freqüentemente acalorado; crispado, aqui e ali, pelo risco de im
passes que fomos capazes de superar. para o bem do Brasil; mas 
sempre leal e construtivo. Não poderia haver exercício mais grati
fica:nte do que esse para alguém. como eu, que entende que a polí
tica democrática deve ser uma fonna de convivência civilizada: a 
arte de transfonna:r a sociedade acreditando nas próprias razões, 
mas ouvindo as razões do outro e medindo as conseqüências dos 
próprios atos. Porque o modo democrático de mudança significa 
também mudança das consciências atta.vés do convencimen(o. E 
este, quando não é imposição disfarçada, é um procesSo de escla
recimento recíproCo que supõe a possibilidade tanto de convencer 
quailto de ser convencido. 

Obrigado pelos exemplOs de espírito público que tive a feli
cidade de colher nesta Casa. Foram l.a.Dtos, e de tantos lados, que 
só fizeram fOrtalecer em mim a certeza de que a devoção à busca 
do bem comum não é monopólio de ninguém: não conhece fron
teiras de )'&tidos, nem de ideologias, nem de interesses regionais 
ou de classe. Exige apenas generosidade para pensar no que é me
lhor para o País como um todo, e discernimento para julgar o que é 
melhor. Disceniimento que provém- e isto eu também aprendi 
aqui- muito mais da experiência no trato da coisa pública do que 
de qualquer saber leérico. 

Estreei nesta tribuna, há doze anos, rendendo homenagem a 
dois políticos - Ulysseruuimarães e André Franco Montoro-- que 
para mim encarnam no mais alto grau ãs Virtlides do espírito públi
co e da capacidade de diálogo. 

Hoje eu gostaria de deixar registrada nos Anais do Senado 
uma manifestação.àe reconhecimento a todos quantos, nesta Casa 
e fora dela, GZC:ram das mesmas virtudes a argamassa da ponte que 
deu passagem à transição democrática. 

As eleições marcam o fim da transição 
Acontece que estas eleições colocam. a meu ver, um ponto 

flnal na transição. Depois de dezesseis anos de marchas e contra
marchas, a "abertura lenta e gradual" do ex-presidente Geisel pa· 
rece fmalmente chegar ao porto seguro de uma democracia canso-
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lidada - e aqui falo mais como obseorador da história recente do do passado abre caminho ·para um outro tip::> de recorte partidário, 
que COJPO presidente eleito. que não bloqueie o diálogo e que, em vez do imobilismo, instaure 

E um odificio acabado essa democracia? Decerto que não. a dinâmica da competição entre diferentes alternativas de conslru· 
Há uma agenda de refonnas políticas que Dão se esgotou na ques- çio do amanhã. 
tão do sistema de govemo. Teremos de encarilinbar essas ~for-_ Por isso me aoimó a aftn:nar que chegamoS ao ft.m -da jorna. 
mas, até para compatibilizar a opção presidencialista do e]eitontdo da da transição - que a democracia brasileira finalmente repousa 
canos tequisitos de legitimid.ade e eficácia das iriStituições repre- sobre alicerces .fnmes, emOOra s-eu travejamento institucional ain
sentativas. da demande reparos. E rendo aqui minha homenagem aos que, 

Quando digo que a b:ansiçio chegou a bom texmo, não me mantendo posições partidárias e convicções pessoais, sooberam 
~firo. portauto, às instiruições. ReíiiO-me, ·em primeiro hlgar, aO dar-se as mãos e dar a mão ao País para superar os impasses que se 
enraizamento da democmcia no solo fmne da sociedade bm:sileint. ap-esentamm ao longo do caminho. E que fonun muitos, muitíssimos. 

~é uma boa noticia que as eleições confirmaram. Se me penníte o Presidente, eu queria recordar, numa da~ 
E verdade que as frustrações políticas dos últimos anos c:o- primeiras sessões do Congresso de que participei depois de eleito 

bram seu pteÇO. :Aí está o aumento do absenteísmo e dos votos Senador, a atitude do então Presidente do Senado, Senador Nilo 
branoos e 'lllllos, a nos advertir que as resetVas de esperança do Coelho, que, sob forte pressão de todos nós da Oposição, ele man
povo podem ser grandes, mas não sio inesgotáveis. teve a sua posição de magistrado e consolidou uma decisão que 

Apesar disso, a imensa maioria aJX>stou mais uma vez na punha por terra -pela primeira vez no regime autoritário - uma 
participação eleitorál. E distribuiu maciçamente seus votos entre decisão do governo que congelava salários, e a que nós nos opuse
opções que. bem pesadas as diferenças, apontavam para um bori- mos. O Senador Nilo Çoelbo nunca hesitou entre a fidelidade àqui-
ZC!Dte comum de mudanças com Iibrnlade. lo que era a Casa que ele presidia e as suas ligações partidárias. 

Nestes meses de andanças pelo Brasil, quantas vezes não li O Congresso, soluclonadorde impasses 
no olhar do eleitor mais humilde, nos lugares mais remotos. a "-Os políticos. em geral, e o Poder Legislativo em especial, 
mensagem tocante de confiança. mas também de col:nnça altiva têm sido alvo de criticas durlssimas. Criticas em parte procedentes. 
de quem sabe e se orgulha de ser cidadio? Quem leva no peito Lcnge de mim tapar o sol com a peneira por uma descabida "soli-
esse sentimento, mesmo quando ele ainda nem se traduz em pala- dariedade de classe". A sociedade tem direito de ser dura. im:placá-
vras, saberá repelir tanto o salto no _escuro como o retrocesso a si- vel mesmo. na cobrança de decência e transparência de seus repre
tuações autoritárias. Ou- o que seria talvez o pior das cenários- o sentantes. 
-matasmo de uma democracia meramente foana.l, esvaziada de Mas há que separar o joio do trigo, até para que a cobrança 
conteljdo econômico e social pelas pragas do elitismo, do fts'i_olo- seja efi9U· 
gismo e do corporativismo. E justo que se diga, então, em alto e bom som: a transição 

Não deixa de ser espantoso que uma sociedade marcada por não teria chegado a bom tenno, o edificio da nossa democracia 
tamanhas desigualdadts, e castigada, no passado recente, por de- Dão pamria da pé, se dentro do Congresso Nacional Dão houvesse 
cepções tão amaxgas com seus represenlantes, tenha sido capaz de políticos com ''p" maiúsculo. Deputados e senadores da melhor 
m.a.tdlar para as urnas com tanta tranqtiilldade. E que afmal saia qualidade, cuja prese~ça honraria qualquer parlamento do mundo. 
das eleições unida em tqmo da perspectiva de um amanhã. mais Homens públicos que, nas horas mais difíceis. preferiram correr o 
piÓSpei'O e jlsto pela via democrática. risco de se abrir aos anseios de mudança da sociedade do que se 

Eu me pergunto: e n6s:, os depositários desse voto de con~ entrincheirar em posições estabelecidas. Que entenderam, por ou-
fiança? Seremos capazes de superar nossas próprias deficiências tro lado, que em certos momentos: é mais importante transigir e 
para corresponder aos anseios da sociedade? avançar um passo que seja, do que meramente marcar posição. E 

Creio que ta~m nesse.~o. Srs. Senadores, há. sinaiS que nunca, nunca esmoreceram:nem abriram mão da responsabili-
alvissare:iros. .... - -- - -- -- dade de levar adiante a agenda das decisões nacionais. Quantas ve-

Saímos da refrega eleitoral sem cicatrizes pessoaiS ou parti- zes não teria sido mais cómodo, e até humanamente com:preensí. 
dária.s, pelo menos no plano nacional. Na imprensa, aqui e 8li, che- vel, cuidar dos próprios assuntos e lavar as niãos diante do quebra· 
garam. a reclamar da "frieiaro da caiDpanha presidencial. Eu não v_i_ cabeças quase insolúvel criado pela fragmentação das nossas for
frieza. Vi. sim, a OOsca de uma escolha mais refletida por parte do ças4 políticas? 
eJeitaiado, e um clima de civilidade entre os candidatos- ambien- Por contar com políticos desta envergadura_, o Congresso
te para o qual procurei contribuir e pelo qual sou grato aos meus o mesmo Congresso ao qual a sociedade brasileira às vezes- quer 
competidores. dar as costas, como a um espellio cruel da sua própria beterogenei· 

As circunstâncias facilitam que seja assim. dade - este Congresso foi capaz de se superar e vencer os grandes 
O colapso das frooteiras ideológicas no mundo repercute, desafios da transição. 

até com algum atraso, na p:Jlítica doméstica, arrefecendo os impe-- Foi aqui que o surgimento de uma nova maiaiã mudancis-
tos sectários à "querda e à direita. ta, fundida no calor da mobilização por eleições diretas para Presi-

A diviSão hist6rica entre aJX>iadores e opositores do regime dente, em 84, prenuncioo o ftm do ciclo dos governos militates. 
de 64, que de algum modo sobreviveu ao pacto da Aliança Demo. Quando o autoritarismo agonizante reuniu fOrças para_ bar
critica, também não vigora. mãis. ~ao polariza as forças p:Jlíticas rar as diretas-já, foi aqui que essa mesma maiOria engendrou o 
nem o eleitorado. As tentativas de restabelecer esse divisor de pacto para a transferência pacífica do poder aos civis. E -abriu ca
águas no processo eleitoral frustraram-se. Se ainda coubessem dU- minho para a restauração da pÚma liberdade partidária; para a con-
vidas, caíram por terra diante das alianças feitas por todos no se~ vocação da Constituinte; para a elabotação de uma nova Carta 
gundo turno das eleições para Governador. que, com todas as deficiências conhecidas - a elas voltarei logo 

O amadurecimento da sociedade vem acompanhado, assim, adi~_te,- consagrou de maneira vigorosa os direitos e garantias de 
de uma saudável distensão das forças políticas. Saudável, não por- uma democracia moderna. 
que a JX>lariza.ç.ão seja um- mal em si- ao contrário, ela é a mola do Mais recentemente, quando o País se Niu _traído em sua con-
processo democrático. Saudável, JX>rque a remoção das barricadas: fiança pelo primCíro Presidente eleito pelo voto direto depois de 
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três décadas, foi ainda o Congresso que. mais uma vez. ouviu a 
voz das ruas e possibilitou a solução da crise sem uma ruptum ins
titucional. 

Este mesmo Congresso, mal refeito do trauma do impeach
ment, foi capaz de expor suas próprias mazelas num doloroso pro-
cesso de autodepuração. _ 

É verdade que, nas agruras desse processo, perdemos a 
oporrunidade única de realizar a revisão constitilcional prevista nas 
Disposições TID!)Sit6rias da Carta de 88. _ 

Ainda. assim, conseguimos aprovar as bases legais do Pro
grama de Estabilização Econômica, com o qual o Govemo do Pre
sidente Itamar Franco estendeu uma poo.te para a retomada, no aDO 

que vem, das refomtas estroblrais que o Pais demanda. E digo 
"conseguimos aprovar~' com a confiança de quem.. havendo parti~ 
cipado da elabomção do Plano· Real DliS funções de Mmistro, mm
ca deixou de se sentir em casa quando chamado a debat6-lo DO 
ÇoniJ=O. . 

Venho de uma campanha em que ostentei com orgulho o ti
mio de Senado<~. Senador por São Paulo-, e assumi claramente 
as alianças políticas que flZ. para que o eleitor as julgasse. 

O apelo fácil do discurso antipolltico nunca me atraiu nem 
intimidoo. 

A: condição de politico, de homem do diálogo e <!o Parla
mento, eu a adquiri nesta Casa e exerci com ünensa satisfação 
quando investido nas funções de Ministro. Serei fiel a ela como 
Presidente, assim como fui enquanto candidato. Não ~por grati
.dão pelas lições que aprendi aqui. Não só por apreço pessoal aos 
senadores e deputados com quem tive o privilégio de conviver 
nestes doze anos. Mas porque entendo que nlo há democracia for
te sem parlamento forte, afinado com as aspirações da sociedade e 
apto a dividir poderes e responsabilidades na direção do Estado. 

O run da Era V argas 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, levamos a cabo a tarefa da 

transição. Olhando par.o Irás, revendo os obotárulos vencidos, po
demos dizer a nós mesmos e ao País, sem jactância, mas com sã-
tisfação: missão cumprida. • 

Mas a bom não é de coogra:ru.lação apenas. E de pensar no 
futuro. De projetar, com a régua e o compasso da demoCracia, o 
tipo de país que queremos construir par.l nossos fLlhos e netos. E 
de colocar mãos à obra para vencer a dis.tânqas entre o sonho e a 
realidade. 

Acontece que o caminho para O futuro desejado ainda pas
sa. a meu ver, por um acertO de CODI.as com o passado. 

Acredito fumemente que o autoritarj._smo é uma página Vira
da na história do Brasil. Resta, contudo, um pedaço do nosso pas
sado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da 
sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vaigas, ao seu modelo de 
desenvolvimento auiliquico e ao seu Estado interVencionista. 

Esse modelo, que à sua época assegurou progresso e permi
tiu a nossa indust:Íialização, começou a perder fôlego nos fun dos 
anos 70. 

Atraves~mos. a 1década de 80 às cegas, .sem pe"t:ceber que os 
problemas conjunturais que nos atonnentavám - a ressaca dos 
choques do petróleo e dos juros externos, a decadência do regime 
autOritário, a superinflaçãõ :.;.·.i:nas:caravam os sintomas de esgota
mento estrutural do modelo varguista de desenvolvimento. 

No final da "década perdida",- asSini -chamada, às vezes, 
com injustiça,·- os analistas políticos e etonômicos mais lúcidos, 
das mais diversas tendências, já. convergiam na petcepção de que o 
Brasil vivia não apenas um somatório de crises coDjuntu:rais-, mas 
o fim de um ciclo de desenvolvimento de longo pnlZO. Que a pnS
pria co~plexidade da matriz produtiva imPlantada excluía novos 
avanços da industrialização px substituição de importações. Que a 

manutençilo dos mesmos padrõc:s de protc<:ionismo c intervencio
nismo estatal sufocava a ~ncia necessária à eficiência eco
nômica e distanciaria cada vez mais o Brasil do-fluxo das inovaçõ
es tecnológicas e gerenciais que mrolucionavam a efX>DOJDia iimn
dia.L E que a abertura de um novo ciclo de desenvolvimento colo-. 
caria necessariamen~ na onlem do dia os temas da refOI'III& doEs
tado e de um novo modo de iJ1serção do País na ecmomia intet'D.a
cional. 

Faltava transpor essa agenda dos fó:runs especiaÜzaoos par.o 
a arena política nacional. 

Isto começou a acontecer DO govenio antericc ão do Presi
den~ Itamar Fmnco. Infeli=en~. de uma maneira alabalhoada, 
num ambiente político (X) lu ido por uma coorte de desatinos. 

Devemos à exlnlotdinárla sensibilidade politica do Presi
dente Itamar Franco que e&Se resultado não teDha sido levado pelo 
fuxacão que colheu seu antecessor. Nas circunstâncias dificílimas 
que todos oonh«:en1os, guiado pelo melar da inmição do estadista 
que hoje o Brasil âCtama. SUa Excelência conseguiu salvar do nau
frágio aquilo que merecia ser salvo: as medidas no sentido da 
abertura extema e da desestatização da economia; mas sobretudo a 
mamJtenção, na agenda política, das reformas fundamentais para 

_ um J;JOVO modelo~ desenvolvimento. 
O Pais deve muito nWS que isso a Itamar Franco. Deve a · 

restauração ~ dignidade da função pública. Deve a decisão com
josa de atacar pela núz o mal da inflação, que exawia a sociedade, 
.tninava a confi.8Dça nas instituições e bloqueava a retomada do de
senvolvimento. 

Sou pesSOillmen~ devedor de Sua Excelência pela oportu
nidade que me deu de conduzir o ~ntamento desse de59.fio, 
como Ministro da Fazenda, e pelo apoío com que nunca me faltou. 

Desse modo. preparo-me para asSumir a Presidência, nlo na 
atiblde messiânica de quem se imagina portador de alguma missão 
inédita. Faço-o, sim. como mgulhoso continuador do trabalho do 
Presidente Itamar Franco. E como instrumento de uma_ agenda de 
mudanças amadmocidas na sociedade e amplamen~ oonhecida pe
Jas fDJ;Ças políticas. 

Bases do novo modelo de desenvolvimento 
Permitam. Sr.;. Senadores, que eu repasse os ponlos funda

mentais dessa agenda. sublinhando aqueles em que a parceria do 
Presidente com o Congresso e com as forças políticas em geral 
será imprescindível para o êxito aas mudã:nças. 

Estabilidade macroeconômica 
O primeiro ponto é a continuidade e aprofundamento do 

processo d~ estabilização económica - não como um fi.m em si 
mesmo, mas como condição para o crescimentO sustentado da~ 
nomia e para o resgate da dívida social. 

Meu governo, pela manifestação expressa e maciça de 
apoio popular ao Plano Real, nasce absolutamente comprometido 
com a presetvação da estabilidade da ecooomia e da moeda naciooais. 

Creio não ser rutro o sentido do mandato recebido pela 
imensa maioria dos governadores, senadores e dep.uados recém
eleitos - tantO os que aJXriamm o Plano Real como aqueles que. 
não apoiando, foram sensíveis ao entusiasmo da população com a 
moeda forte e_ptOII.lseram-se a defendê-la, ainda que por outros 
meios. 

Confio que terei a solidariedade do Congresso e dos gover
nadores estaduais no cumprimento deste compromisso. 

Contarei com a colabornçã.o da mesma equipe económica, 
reforçada por quadros igualmen~ competen~s e dedicados. 

Com esta solidariedade, com estes colaboradores na área 
econômica e com o engajamento de todo o govemo- engajamento 
do qual, convém antecipar, não vou abrir mão, não se trata de um 
programa do ministro tal ou qual. é um programa do Governo e do 
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Presidente da República- serennflexíveJ na JXJ.anutenção da disci
plina itSCal e monetária, que é o fundamento da estabilidade eco-
nômica. 

A agenda da modernizaçãO nada tem em comum com um 
desenvolvimentism~ moda antiga, baseado na pesada inteiVen
ção estatal, seja através da despesa. seja através dos regulamentos 
cartoriais. 

A IUlidade do comportamento da economia desde a -im
plantação do Real desmentiu a falácia do "plano recessivo", cOillo 
se a austeridade flScal necessária ao controle da inflação andasse 
na contiamio do crescimento econômico. 

A continuidade do crescimento da economia supõe taxas 
de investimento acima de 20 por centO do Pffi, como na década de 
70. A retomada dos investimenros - especialmente em infra-estru
tura - tellt-COmo ~us pilares a confiança na estabilidade econômi
ca do Pafs e a construção de um tnaiCO institucional que permita à 
iniciativa privada exercer na plenitude seu talento criador. Marco 
no qual cabe destacar a crescente autonomia do Banco Cetltral 
como guardião da estabilidade da moeda. 

Por seu lado, a instauração de uma verdadeira democracia 
econl!mica e social supõe que a aç:ão do Estado se volte efetiva
mente para as maiorias menos org;mizadas ou inbrgãnizáveiS: Os 
consumidores, os contribuintes, sobretudo os pobres e os excluí~ 
dos. Para isso é pmciso resgatar o Estado da pilhagem dos "inte
resses estratégicos11

, das 11conqllistas sociais11 exclusivistas. do cor~ 
pora.tivism.o- muna palavra. dos privilégios que distorcem a distri~ 
buição de renda. . . 

Tüitõ_a--IelOmada do crescimento como o resgate da dívida 
social apontam, assim, para um ataque decidido à parte dos gastos 
públicos que existem apenas para sustentar arranjoS corporativos. 

A imprensa, ultimamente, deu CUiiO à versão de que eu se~ 
ria, digamos, excessivtunente contido nos gastos pessoais. Os seM 
nadores que convivem comigo sabem que a fama é imerecida. InM 
triga da oposiçi.o •.. Pois bem: creiam que farei por merecer essa 
fama em tudo O que diz respeito ao controle do gasto público. 

O aprofundamentO do programa de estabilização também 
exige que avancemos novos passos na desindexação da economia. 
O futuro govem.o terá de levar adiante essa tarefá, com as cautelas 
necessárias, sem truques nem confiscos, mas com deten:ninação. 

Outro equívoco âesmentido pelos fatos é a idéia de que a· 
estabilização se faria it!fcustas dO 11arrocho salarial". 

Na realidade, em vez de arrocho, o que se vê desde a im
plantação do Real é uma expressiva recuperação do salário médio; 
da massa salarial e do consumei das camadas mais pobres. 

Só em importação de trigo houve um aumento de um miM 
'!hão de toneladas de um total de se~ que importávamos no ano 
passado, nos últimos seis meses, em função da contenção da cor
rosão infhcionária, que permitiu que o povo mais JX>bre comesse 
um pouco mais de pão ou de macanão. -

Falando em bom português: o povo está comendo mais._ 
Está se vestindo melhor. Está conseguindo realizar os pequenos 
projetes de COIJ.iUIDO que antes eram impossíveis, devido à eot:;ro-
são dos salários pelo imposto inflacio~o. 

Espanta, diante disto, que sindicalistas e políticos que Se ar
rogam a defesa do interesse dos trabalhadores não tenham nada 
melhor a propor, a esta altura, do que a volta da indexação mensal 
plena. Como se a ciranda de preços e salários já não tiVesse prova
do sua inutilidade parn defender o poder aquisitivo dos assalariados r 

Desde a demibada da lei salarial que mencionei aqui, em 
1984 •. até agora, foram inúmeras as tentativas de recompor salário 
pela via de aumentos nominais. Sempre a inflação corroeu os salá
rios mais depressa do que a vontade do legislador. Não é possível 
que voltemos aos mesmos enganos do passado, ao invés de apro-

veit.armos a oponc..~nidade para dar, efetivamente. margem a um 
outro tipo de relacionamento e a uma sociedade mais justa no que 
diz respeito à distribuição de renda. 

Abertura da economia 
Neste ponto a política de estabilização cruza com ou tio liem 

da agenda para um novo modelo de desenvolvimento. Trata~ se· de 
levar adiante a abertura da economia brasileira - incluindo, no que 
couber, os setores ímanceiros e de serviços -·e sua integração ao 
mercado mundial. 

_ Em 1990, quando a abertura comercial ganhou velocidade, 
com a abolição de muitas barreiras não-tarifárias e o início do cro
nograma de redução das tarifas de importação, não faltou quem 
previsse a "quebradeira" da indústria nacional. 

Em vez disso, o que se tem visto são provas da vitalidade 
do nosso parque industrial. Apesar das altas taxas de inflação. que 
praticamente inviabilizaram o recurso ao crédito bancário, indús
trias de todos os ramos e tamanhos responderam ao desafio da 
abertura comercial com enorme vigor. Reestruturaram-se; busca
ram a atualização tecnológica e gerencia1; conseguiram ganhos ex
pressivos de qualidade e produtividade. 

Um bom indicador desse dinamismo são as quase 500 em
presas brasileiras, detentoras do certificaôo de qualidade interna
cional ISO 9()(X) - qualquer dos nossos países vizfuhos não chega 
à .centena, longe dela; e já temos mais de SOO empresas com esse 
certificado. 

Mas o indicador crucial é, obviamente, o desempenho das 
exportações. Ela$ aUmentaram mais de 14% nos últimos tres anos. 
Estão fechando 1994 com um crescimento de 13% em relação ao 
ano anterior, que já havia sido um ano de grande expansão._ 

Os compromissos que o Brasil acaba de assumir no en<.'On

tro entre governantes das Américas, em l\lliami, apontam para uma 
área hemisférica de livre comércio ein 2005, dacjui a (O anos ape
nas. O MERCOSUL funcionará como união aduaneira a partir de 
1° de janeiro próximo. E os acordos de cooperação entre os países 
da América do Sul- o ALCSA- estão sendo rapidamente defmidos-

A integração ao mercad_o mundial supõe a manutenção da 
curva·asceD.dente de nossas vendas externas. 

Eu queria aproveitar para transmitir aõ Senado, agora que 
assisti recentemente a essa cúpula hemisférica~ _o meu sentimento 
até de uma certa ansieclade, por- ~r que o amanhã já Começou e 
que, eventualmente, ainda não temos a consciência disseminada 
no nosso País do enorme êsforço que teremos que empreender 
para que possamos efetivamente chegar a 2005 com condições 
efetivas, reais de competição_ 

Daqui para freõte. no entanto, nosso lema terá que ser clara
mente: exportar mais para importar mais. Não para continuar pro. 
duzindo saldos comerciais gigantescos e acumulando reservas, 
além dos 43 bilhões de dólares que temos depositados nos bancos 
interiiadOnais. 

Nas circunstâncias passadas, foi fundamental manter essas 
reservas elevadas. O Senador José Samey, como Presidente da R e· 
pública, enfrentou dificuldades quase sem paralelo porque não ti
nlt<l_a estruturação J:X)Iítica de que dispomos boje. Ele sabe do va
lofestratégi<:f da existência de saldos e divisas no montante que 
temos hoje. E o que nos dá os graus de liberdade, que permitiram 
ser o Brasil o único país a conseguir redefmir sua dívida externa. 
sem ter feito nenhuma carta de intenção do Fundo Monetário In
ternacional. Não há outro exemplo. Foi a maior negociação de dí· 
vida na história do capitalismo. E foi feita sem que: houvesse a ne
cessidade de monitorar a economia brasileira, porque dispúnha
mos daquilo que era a condição necessária para decisões audacio
sas, mas corretas, nessa renegociação, que eram as nossas reservas. 
Entretanto, já acumulamos essa massa de reservas. E hoje pode-
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mos entrar no desafio dessa nova etapa da economia internacional 
sem ter a preocupaçãO - nanua.lm.eute tendo a preocupação de 
mantê-las- de ampliá-las, até potque o custo da sua manutenção, 
em texmos de reais, é muito elevado. 

Exportar para importar. esta é a regra que· deve presidir ao 
novo ciclo de crescimento. Importar equipamentos e insumos para 
acelerar a modernização e a expansão da indústria, da agricultura e 
dos serviços domésticos. Importar ben& de consutpo, sim, manten~ 
do uma proteção tarifária inoderada. para que os preços-internos se 
aproximem dos preços .intemaciõnais, e os ganhos de produtivida~ 
de já bcorridos e por ocorrer se tnmsflram, efetivamente, para o 
conjunt_o da sociedade. 

E muito importanie ter claro que esse mecanismO permite 
que a sociedade, no seu conj.n:lto se beDefície dos ganhos de pro
dutividade, porque, se não tiv·ennos a possibilidade de uma refe_
rência externa de prnços, os ganhos de produtividade aumenta.Iio -
-ainda mais exponencialmente a concentração de renda. sem que 
disso se beneficie o conj.mto da população. 

É assim que se combina crescimento e distribuição de renda 
nas ecOnomias capitalistas maduras. -

Nesta perspectiva, o Govemo terá de estar atento para não 
comprometer o desempenho das exportações e da produção para o 
mercadó interno por uma apreciação artificial do real 

Também terá. de estar atento- mais que isso, bem prepara
do- para reagir prontamente às tentativas de âumping e outras 
práticas comerciais ilícitas do lado das importaÇões. Preparado 

. • põi}I"A impulsiolllJf o d.e~nyolvimemo tecnológico necessário a nos
sas indústrias. E para seu fmap_ciam"ento com juros aproximados 
das taxas internacionais - primeiro passo, aliás, que já foi dado 
através do Banco Nacional do Desenvolvimento EcOnômico e no
vos passos terão&! ~guir nessa direção. 

Mas em nenhuma hipótese o Governo poderá ceder a pres
sões que acabariam por trazer de volta o protecionismo, através da 
reindexação d_o câmbio e de uma depreciação igualmente artificial 
do n.,aL O d(),la,r não deve voltar mAÍS a funCioriãr como um índice 
de preços intemos. 

PortaD.to, manter e aumentar a competitividade das ~xporta
ções, sim. Mas em bases CODSistentes com a politica de estabiliza
ção e com a estratégia de abertUra da economia. Através de medi· 
das que, por um lado, pemtitamnovos ganhos de produtividade às 
empresas e, por outro lado, aumentem a eficiência sistémica da 
economia. reduzindo o chamado "custo Brasil". Ou seja. o enorme 
custo adicional p-axa produzir no Brasil, em função de más estra· 
das, de portos deficientes, de impostos mal postos, de iaão-de-obra 
mal tTeiÍlada e mal paga. enfllll. de um conj.Into de fatores que, 
isoladamente, podem não parecer determinantes, mas que, no seu 
conj.Into, ~do o sistema, aumentam o que se chama o custo 
BrasiL E numa economia como é a contei:npón1nea, oo prestamos 
atenção ao custo das demais economias, ou não teremos aberto 
realmente uma estrada nova para o nosso Pa_is. Isso abrange um 
amplo espectro de providências, desde a elimizlação de impostos 
que dificultam ,as exp(rtações, até a melhorja das estradas, dos 
transportes e dos transportes e dos portos, cujc mau estado_encare-
ce a produção doméstica. _ 

Isso nos leva a outros dois itens fundamentais na agenda de 
reformas. 

Nova relação- Estado-Mercado 
Um deles diz respeito à nova relação entre o Estado e o se

ter produtivo privado. 
No ciclo de desenvolvimento que se inaugura, o eixo dinâ

mico da atividade produtiva passa· decididamente do setor estatal 
para o setor privado. 

Tenho repetido à exaustão, mas não custa insistir: isto não 

sigm11cã. que a açíio do Estado deixe_ de ser relevante para o desen
volvimento econômico. Ela continuará sendo funda:menfal; mas 
mudando de natureza. 

O Estado produaor direto passa para segundo plano. Entra o 
Estado regulador, não no sentido de espalhar regms e favores es
peciais a torto e a direito, mas de criar o IDaiOO institucional que 
assegure plena eficácia ao sistema de preços relatiVoS, incent.ivm
do assim os investimentos Jrivados na atividade produtiva. 

Em vez de substituir o mereado, trata-se,. portanto, de garan
tir a eficiência do men:ado como principio getal de regulaçio. 

Mão-de--obra e matéria-prima baratas deixaram de ser van
tagens comparativas relevantes no mercado mundial. O que faz a 
diferença é a eficiência conj.Int.a da cadeia de ptoduçAo e comer
cializa~o de cada país. 

E fundamental que o Btasil ofereça à indústria doméstica 
condições semelhantes às dos ~ntes extemos. 

Para isso, v.amos ter de proceder a uma rcvisio no sistema 
tribnário e nas regras relativas aos l:lleicados de U1lbalho e de capitais. 

Não é correto pedir que se aumente a competição, manter 
tarifas de importação baixas e, ao mesmo tempo, não dar condiçõ
es efetivas para que o sistema produtivo nacional possa ser eficaz. 

A abertura da economia implica. ã eliminação de restrições 
anacrdtticas ao investimento estrangeiro, e requer n::gras claras so
bre a movimentaçãO de capitais do exterior e para O extericc. 

Também vamos ter de ir fundo na desmontagem das antigas 
regulamentações que davam uma proreção cartorial a determiDa
dos setores. 

A remoção desses entulhos do velho modelo, qUe vêm do 
começo da nossa _industrialiução, aumentam enonnemente a efi
ciência global da economia brasileim. Reduzirá os custos das em-
presas; reduzirá. os custos da }X)lítica eoonômica para o próprio go
veroo, hoje sohrecam>gado por subsidies e pela administraçio de 
sua pamfemália regulat6-riL E redundará em pl'tÇ08 fmais mais 
baixos, tanto pata o cymnmidor doméstico como pata as exportações. 

Além disso, com o controle da inflação, o sistema fioancei
ro poderá voltar a cumprir sua função Msica de captar poupança 
interna e externa e c::analizá.-la eficieDlemente para o fmancia.mento 
das atividades produtivas. 

A:> medidas no sentido da rodução do que chamei de "custo 
Brasii" devem vir accmpanhadas, assim._d! queda dos juros inter~ 
nos a níveis próximos dos juros interoacionaís. 

Começamos a ter condições efetivas para isso. Levou tempo 
para que pudéssemos reorganizar nossa economia. Agora, começa. 
mos a ver os sinais mais claros de um caminho desobstruído, para 
que se alcance esse objetivo. 

Tudo isso deve ser feito sem pen:ier de vista o objetivo cen. 
trai: a reafirmação da vocação inl;iustrial da economia brasileira e 
de sua base tecnológica. 

Trata-se de discussão que carece de sentido- nlo encontra 
abrigo no meu eSpírito ~ imaginar um país que não seja capo.z de 
produzir empregos, de ter uma indústria que floresça. de ter uma 
agricultura próspera e de, ao mesmo tempo, ser capaz de conviver 

_no plano internacional. Não há de ser às custas de desmzaniução 
do setor piodutivo que as transfODD.ações serão feitas, mas também 
não há de ser às custas 4o sacriflcio popular que se manterá o setor 
produtivo, se ele for, e quando for, ineficiente. 

Constituição da infra-estrotura econômica e sodal 
O quarto ponto que eu gostaria de destacar é a coostituição 

da infra-estrutura econômica e social para o novo modelo de de
senvolvimento. 

Nesta época de competição global. os países bem- sucedi
dos tratam de acumular dois tipos de ativos que se camcterizam 
pela baixa mobilidade intemacional e pela alta ponderação no ra-
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teio das vantagens comparativas: a infra·estrutura de energia, 
transportes e telecomunicações, e aquilo que se denomina- impro
priamente, na minha opinião- "capital humano." 

Se não formos capazes de pensar graJ;Ide o B~iJ, divisar 
um futuro com metãs·que motivem o País, que permitam que ootra 
vez se acredite que vamos desencadear uma série de ações na área 
da infra-estruttlra e, ao mesmo tempo, no apetfeiÇOameilto nas 
condições de educação, saúde, no capital humano, não adiantará 
de nada o esforço estabilizador da moeda, pmque não é esse o pro
pósito de uma nação grnode, como é a Nação braSileira. 

O investimento do Brasil na infra-estrutura econômica, 
além de possibilitar a redução dos custos e o crescimento da pro
dução para o mercado interno, deve ainda levar em conta as pers
pectivas de expansão do comérdo exterior. 

Pai=te desses investimentos será (mandada pelo Estado. Para 
isso a recuperação da poupança pública é fundamental. 

Mas a parceria com a iniciativa privada tení um papel decisivo. 
O processo de privatização deve ser acelerado e estendido a 

outras atividades e empresas dos setores de energia. transportes, 
telecomunicações e mirieraçao. -

Mantidos os critérios essenciais de transparência e valorizaM 
ção do patrimônio plblico, o pióprio conciiitO ·de Privatização 
deve ser ampliado. 

Venda de empresas com controle acionário direto e indi.reto 
da União - como já está acontecendo_; _venda de participações acio:..
nárias minoritárias; venda de ativos imobilizados; concessões de 
serviços públicos, incluindo a responsabilidade por novos investiM 
mentes; coo.tratos de administração de sezviços com empresas pri
vadas e terceirização de atividades - são diferentes modalidades 
de privatização que o futuro ·governo _pode vir a adotar, dentro de 
parâmetros defmidos pelo-Congresso e sob sua fisca.lização. 

Não tenho dúvida de que o av~ço da privatização pode au
mentar a eficiência geral da economia, desde que se faça acompa.M 
nhar- e eu estarei atento a isso- do fortalecimento da autoridade 
pública com funções de mgulamentação e fiscalização em tada setor. 

Hoje os órgãos do governo enc·arregaOOs de controlar as 
empresas estatais são controlados JX>r elas. _ 

Na verdade, as estatais e as suas agências "controladotõS" 
movem-se numa zona cinzenta. onde nem bem vigora a lógica da 
boa gestão empresatjal. nem bem a lógica do inteiesse público. 
Ambas acabam atropeladas por ingerencias políticas indevida~. 
por concessões espúrias a interesses privados.. pelas "conquistas" 
corpon;tivas. 

E preciso separar esses dois campos -parn reforçar a -ãmbos -
a autoridade pública e as empresas, - dando a estas autonomia de 
gestão dentro de parâmetros claros· de interesse social. Isso vale 
tanto para as empresas privadas como pãrã- as qUe CODtinuarem es~· 
ta tais. 

É muito importante, a meu ver, que se entei:ida que só pode 
haver privatização Correta quando o País tiver forte a sua autorida
de pública. Não existe a dicotomia estatal e privado. Deve haver 
reforço da noção de público. E o público deve englobar os dois. A 
empres'a, seJa· privada Ou estaia.l, deve servir aos interesses públi
cos. E o Governo dev~ zelar para que a autoridade tenha a compe
tência e a capacidade de garantir o interesse público. 

Não é possível um processo de privatização correto se não 
for procedido da existência de regras muito claras que defmam 
onde está o interesse público e quem vai controlar o desempenho 
das empresas - tanto das que restarem do Estado como das que 
passarem para mãos privadas. 

Há muitos exemplos na Inglaterra, no Chile, na Argentina. 
de privatizações bemMsucedidas e mal sucedidas. Portanto, não te
mos porque seguitmos o caminho das mal sucedidas, tendo à nos~ 

sa frente um caminho das que são bem- sucedidas, que são preciM 
samente as que preservam a autoridade pública para penn.itir que 
tanto a concessão quanto a privatização ocorram tranqüila e trans-
parentemente. · 

Mas não nos deixemos embalar por considerações teóricas 
sobre a intervenção do Estado na economia. A razão imediata para · 
se avançar com a· privatização nlio tem a ver só com eficiência ad
ministrativa. Até porque muitas empresas estatais são muito bem 
administradas. É também de natureza fiScal. 

Trata~se, é certo, de reduzir a dívida pública, para que os re
sultados da :recuperação da "poupança pt'iblica" não sejam anula
~ pelo custo da "despoupaDça" ante:ior, ou seja, pelo pagamento 
de j.Jros. Como herança da indisciplina fiscal cioS últimos anos, pe
sam sobre o Tesouro Federal, ~ta ou indiretamente, passivos de 
mais de 200 bilhões de reais. Os senadores conhecem bem as difi. 
culdades dos estados. O equacionamento desseS- megaMpassivos 
deve passar, entre outras medidas, pela venda de ativos da União e 
dos governos estaduais~ . 

Mas trataMse principalmente de dividir com capitais priva
dos os pesados investimentos na expansão da infra-estrub.Jra eco
nômica. Numa estimativa conservadora do crescimento da econo
mia. o Brasil terá de in,vestir 20 bilhões (!e reais por ano, nos pr6-
ximós qUatro anos, paia que não surjam "gargalos" na oferta de 
énergia, transportes e telecomunicações. 

- Na verdade, 20 bilhões de reais é uma cifra modesta diante 
daquilo que se requer efetivamente para que o Brasil dê um salto 
nessas ateas. O Estado ~Q dispõe desses recursos. A sociedade se 
iecusa a pagar iD.ais -impoStos. Somos -testemunbas todos nós - e 
até mesmo, muitas vezes, porta-vozes- desses sinais de impaciên
cia da sociedade diante da gula permanente por mais impostos. Por 
outro lado, é necessário que haja investimento. 

Om. se não há capacidade de o Estado recolher mais _I'eCl:Ir
SOS e se há necesSidade de investimentos. ou os investimentos as
soc~m-se à iniciativa priVada ou o povo todo paga, via inflação, 
não sendo nem sequer beneficiário do resultado dessa transforma
ção. porque ela terá sido feita de fonna desordenada e porque pou
cos chegarão à parceria, uma vez que a iriflaÇão minaria a crença 
na viabilidade do Brasil. 

Portanto, não se trata simplesmente de aumentar_ a eficiên
cia administrativa, nem sequer-ele 01liãr a ·questão pelo ângulo do 
Tesouro. Trata-se da necessidade da _própria expansão das empre
sas e da própria infra~eSirutura económica do Brasil, que está a 
exigir vigOroSos investinlentos. 

• O setor púbüco não seria capaz de fmanciar sozinho esse 
volume de investimentos. E dencro do novo modelo de desenvolvi
mento tem outras prioridades às quais destinar os resultados da 
melhoria da situação fJSCal; ref:lro-me claramente às políticas sociais. 

Não podemos estar permanentemente, como todos aqui sa
bem, sem recursos para a área social. Os recursos de que dispomos 
têm que ser divididos- quando não majoritariamente destinados-, 
com investimentos que a iniCiãtiVa privada poderia, e deveria, con
tribuir. ao invés de sangrar mais o Tesouro. impedindo-o de aten-
der com mais eficácia às políticas sedais. __ 

A parceria com a iniCiativa privada ni infra-estrutura eco
nómica abre espaço para que o Estado invista mais naquilo que é 
essencial: em saúde, em educação, em culrura, e.qt segurança. Em 
suma, para que o Brasil inv[sta mais no seu povo, que é o maior 
ativo estratégico de um país. E eu acrescentaria que não se pode 
esquecer da tecnologia, sem a qual tampouco haverá qualquer pos
sibilidade de o Brasil avançar para o novo milênio com passadas 
firmes. 

Essa tarefa, no nosso caso, vemjllrito com o imperativo éti
co de incorporar ao processo de desenvolvimento os milhões de 
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excluídos pela miséria; 

Também aí," na área social existe uma área cinzenta entre o 
público e o privado. É a zona cinzenta do clientelismo e da corrup
ção, onde tantos recursos e tantas boas intenções já se exuaviaram. 

Por isso; a parceria com a coniiiriídade é _fundamental para o 
êxito das políticas sociais. _ _- · _ _--- _ 

Nesta Casa, há muitos representantes do Nordeste: Todos 
sabem que a última.. seca,. que foi dramática, qt,~ando os Governos 
Federal e Estadual tiveram que socom .. os mílb.Qes de bre:sileiro~ 
assolados pela seca, tivemos não só a maiof triinsfeiêncla de ali, 
mentos_para eSta região, como_dc recursos financeiros, cujã encá:- -
cia foi assegurada pela partiCipação crescente das comunidades lo
cais, das igrejas, dos sindicatos, das Prefeituras, num esforço de 
cooperação e de parceria ent~ Estado e sociedade. __ _ 

Por isso a parceria é fundamental. Não porque a comunida
de possa substituir a ação do Estado. Mas porque ela é indispensá
vel para dar eficácia a essa ação. a)X)ntand() as prioridades corre
tas, fiscalizando a aplicação dos rc<.:ursos, partk:ipando diretamente 
da execução. 

O que agora, no Brasil, se deu por chamar as ONGs- orga
nizações não-governamentais, ji provaram sua valia na defesa da 
cansa ecológica. Bem ao contrário dc_amcaças à sobetania doEs
tado, devemos aprender a vê-las como ''organizações neo-governa
mentais11. 

Talvez os membros dasONGs não gostem de ser chamados 
de membros de ol-ganizaçõcs neo-gOv~entais. Mas quase 
como sociólogo, eu diria que é o que acoõtece: São formas novas 
de ligação entre a sociedade c o Estado em que a sociedade_ civil, 
muitas vezes, se apresenta quase agressivamente frente ao EStadO. 
O Estado s_e d_.eJende c rem receio delas, mas com o concr do tem
po, passam a ser instrumentos· da ação :pública. e a ação púhlica 
passa a ser penetrada também pela sociedade civil. Como wdo que 
é novo, nUm primeiro momento, causa impacto e há uma reação 
negativa. Mas com o tempo se percebe que a dinâmica é essa e que 
isso faz parte da sociedade contetnporânca. formas inovadoras de 
articulação c:ia sociedade dvil5:om o Estado e, por issO mcsmo,-su· 
jeitas à prestação de contas. c ao csc_rutinio-públko. 

Por que não aprofundar essa experiência. então, engajando 
amplamente as ONGs no combate à miséria? Já tivemos, neste ano 
em curso, o ~sforço cnom1e~ito pelo' CONSEA na questão ali
mentar, com êxitos bastantCs significativos. Por que não adow o 
mesmo modelo e apcrfelÇoá-lo, reconbeccnd;.) nela.<>, cm parceria 
com o Estado, um agente novo de um modelo de desenvolvimento 
que se,ia sustentável, tanto do ponto de vista ético e social como 
ecolOgico? 

O próprio Estado tem que se rct,.>_rgani.z.ar para acolher essa 
parceria. O princípiO da reorganização já está dado: é a descentra
lização. Nós escrevemos na Constituição que cabe ao munictpio 
exeC\Itar os_serv:iços púhliwo;; tk interesse lo~- Só falta aplicar o 
princípio. 

Desccntralizaç~o c parceria com a comunidade, portanto, 
serão as linha~ mestras das açõcs do futuro governo no sentido de 
universalizar o acesso a ser.,.iços de saúde e a um ensino funda-
mental de boa qualidade. -

São também os princípios gerais do Programa Comunidade 
Solidária. com o qual espero ver a pulverização e os desvios de re
cursos darem lugar a aÇÕ<"s articuladas dos diferentes ministérios, 
Estados, Municípios c organiza~·(">eS- não-governamentais nas áreas 
de maior concenrração da pobre:..-..a. 

Resumindo: estabiliJ.adc mai..Toe<:onôm.ica assentada na dis
ciplina fiscal e monetária. com a continuidade dl) Pl_ano Real; inte
gração da economia brasileira aO mercado mundial; preponderân
cia da iniciativa privada no sctor produtivo, a-companhada pelo"re-

forço dos instrunientos de regulação dõ Estado; constiwição de 
uma infra-estrutura econômica e social modema através de novas 
formas de parceria entre Estado, empresa e comunidadC. 

Eis aí, no meu entender. os pontos fundamentais da agenda 
de reforma,s que· temos pêla frente, para que a retomada do cresci
mento nos últimos dois ano; .seja de fato o inicio de um nova ciclo 
de longo Prã-Zo. 

O Brasil tem pressa 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, um Presidente da República 

- mesmo que seja i penas o Presidente eleito- não de~e _se avenru
rar na análise de riscos políticos. Pelo menos não em público. 
Existe- sempre a tendência de o que é mera conjerura. mera "con<>
rrução de cenárioS", virar manchete no dia seguinte como se fosse 
o anúncio de algum desastre consumado. · _ _ _ 

Pois bem, se eu pudesse quebrar essa regra uma única vez. 
antes de me submeter aos rigores da liturgia presidencial. diria que 
o maior risco qt:te corremos hoje no Brasil é o risco do !)-ucesso. 

Ocone que uma sucessão de fatos po~itivos - a vitória so
bre a inflação, a retomada do crescim.Cnto, as próprias eleições. até 
mesmo a conquista do T etrn.- rudo isso levou o Pais a um momen
to de desafogo c recuperação da autoconfiança. 

Isto em si é 6limo. O perigo é que O desafogo da sociedade 
nos ~eve a baixar a guar4a, diante dos problemas que persistem. 

E não são pequenos problemas. 
Dispenso-me de replsat os horrores de um quadro social 

que os Senadorçs conhecem tão bem e com o qual se angustiam 
tanto quanto C\J. Quadro que a retomada do crescimento econômi
co por si só não vai reverter_- d_evemos ter isto bem claro. Que 
será dos milhões de adultos analfabetos e semi-analfabetos IDem
pregáveis pela indústrl~ Pelos servíços e até pela agricultura mo
derna? Ao menos os fllhos deles terão direito à esperança de uma 
vida melhor? 

A própria estabilização da economia, e com ela as chances 
de crescimento sustentado, não es_tá garantida. 

O Fundo Social de Emergência, que é o fundamento fiscal 
da eStabilização, é um arranjo tranSitóriO- e vejam que escrevi a 
palavra arranjo. Como todos sabem, vai até dezembro de 1995. Se 
ele não for substituído por medidas permanentes. o precário equilí
brio fiscal- ou o "desequilíbrio controlado", como diz o Ministro 
Sériio Cutollo sobre as contas da Prerid_§n~ia - dará lugar a um 
desequilíbrio aberto já em 96. 

Eu nunca deixei de afmnar claramente que o Plano Real é o 
que é :apenas o primeiro passo das mudanças e uma ponte para as 
reformas estruturais que petdemos a oportunidade de encaminhar 
neste ano: 

Perdoem-tne se digo o óbvio: não é a moeda forte que faz o 
País; é o Pais que faz a moeda forte. 

O Brasil tem pressa, portanto. E nós, seus mandatários, te
mos prazo- um prazo limitado- para tomar as medidas que ga
rantam a continuidade da estabilização e preparem o tencno para o 
novo ciclo de desenvolvimento. 

O povo, ·que boje ensaia uma reconciliação com o poder, 
será duro conosco amanhã se sofrer mais uma desilusão. 

A agenda constitucional 
Sei que recairá sobre mim, como chefe do governo, a parce

la principal da responsabilidade pela con-dução dãs refoimas nos 
próximos quatro anos. Erubora a agenda das reformas. não- seja 
minha, no sentido de que não fui eu 'Jl:Le a inventei, fui eu que saí 
cm sua defesa no pleito presidencial. É de mim. portanto, que pri
meiro serão cobrados os resultados. 

Entendo que, no espírito da regra presidencialista, caberá a 
mim suscitar a discussão, pelo Congresso, das medidas legislativas 
necessárias para dar curso às reformas. Pretélido desempenhar esse 
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popel com scmlido democritioo, fiel às minhas origens de poria- lário para as leis complementares e ordináxias. 
IDOJlLir, dentrodorigorosorespeitoà sobemnia dol'oderLegislati- Volto a este ponto porque me parece que Dão tem sentido 
vo. mas com enonne-armco. engessarmos todo o sistema tributário de um País na Con:stituição. 

P.ropaoho que reco~os de onde paramos na revisão Que as regras fundamentais aí estejam. qu~_a_divisão entre os Esta
cc:mtibJcional Pela 'iemoçio, da Carta de 88, dos nós que atam o dos, os Municípios e a UniãO aí estejam, mas tudo estar na Consti-
&tado bmsileiro A herança do velho modelo, e de algumas impro.- tuição, creio que não há paralelo a isso no mundo contemporânea. 
priedt<Ies que nós. constituintes, acrescentamos por nossa conta. Repartição de encargos 

TAIDpOUco nesta matéria tmgo alguma caixa de surpresas. A refonna tribulária também não deve alterar a distribuição 
Apeur dos resultados decepcionantes, o processo da revisão ser- da--receita. entre a União, os Estados e' Municípios- não se trata da 
viu pua colocar na mesa de negociação as alternativas sobre. cada gula da União. 
tema relevante. A volta ao centralismo anterior à Constiru.ição de 88, para 

A esta altura. trata-se menos de inrroduzir i~ias novas do mim. eslá fora de cogitação. 
que de artimlar a vontade política necessária para deliberar. A Os Constituintes fu.eram. uma opção, a meu ver, correta 
isto eu tenho me dedicado desde que fui eleito, e já antes, na busca pela descentralização rmanceira e administrativa do E_stado bmsi
de aliançaS que dessem maior denaidade partid&ia à millba candi- leiro. Ttata-se de dar oonseqilência a essa opção. Em vez de reoon
daluro. E agradeço o apoio que tenho recebido de tão numerosos centrarrecunos, buscaruma divisão mais equilibmda das atribuiç<les. 
pc1idol. Eu mencionei antes que o principiO gerai da desc.entralizB-

Egcaminb•rei ao Congresso. em fevereiro, um conjunto de ção já está escrito na Constituição. - · 
emmdu que m.cma sugestões ~ntadas à revisão pelo Presi- A União deve ficar exclusivamente com funções de coorde
doate ltal!llr Frmoo, e alternativas disentidas oo àmbito do Con- nação e responsável pelas ações de caráter nitidamente naciooaL 
greuo Revisor. Os Estados e Municípios, coni a exea~ção, inclusive a gestio fi-

Permitam-me antecipar aqui o sentido de algumas dessas nanceira. dos serviços de interesse local e regionaL 
propoota&, oomoçando pelas duas queslões que a men ver São mais Isto que parece simples e lógico como regra geral esbarr:a 
premartes: a refouna flSCal e a onJem ecoo.ômica. eJÍl dificuldades enormes na hora de concretizar a distnb.Iição dos 

O "'gim• flllCal da Constituição de 88 6 econonticamente encargos. Primeiro, devido a ambigi!idades do próprio texto cons-
ioeficiente, socia1meDtc injusto e intriosecamente deficitário. tirucional- anib.ígilidades que nós agora poderemos eliminar. 

O roteiro para a comçio dessas distorções passa pelos dis- Mas há dificuldades que Dão decottem da Constituição, e 
politivos sobre o sistema tribltário, a divisão de competências en- sim da realidade social e politica. Elas têm a ver, por um lado, com 
tm Unilo, Estadps e Municfpios, o orçamento ftdetal e a~- a enorme heterogene~dade do Brasil E. por outro lado, com o 

Reforma bibutária clientelismo que vive da distribuição discricionária. de verbas fedemis. 
Entaldo que a refoana tribulária reclamada pelo País não O clientelismo é quase uma página virada da política bmsi-

tem como objetivo a elevação da carga nominal de impostos, mas leira, e terei o máximo einpenbo para vim-la defl..D.itivamente. Pode 
sim a facilidade de aaecadaçio, a eficiência da ecouomia e a --sobreviver como umã realidade local, mas não creio que tenha fô-
eqilidade sooial. lego para continuar dando o tom das relações federativas. Nesse 

Essa zefos:ma. nio envolve somente mudanças na Constitui- plano, a CPJ do OJçammto já fez a aul6psia da política de clientela. 
ç1o. Muito pcxie c deve ser feito também mediante leis com.ple- Quanto à heterogeneidade econômica e social do Pais, 
~c ordinárias, e até tes<>luções do Senado~ ela está bem presente e tem que ser levada em conta pela eles-

Ela exige, além disso, uma. atitude coopetlltiva da parte dos centralização. __ 
Estados, que sio responsáveis pelo imposto mais importante do. Por exemplo, m~itos mu~cfpios - talvez a maioria- estão 
Pafs em tennos de voJu;me de .arrecadação- o ICl\.iS. prontos para assumir plenamente ã gestão dos serviços básicos de 

Com vistas à eficiência e à competitividade da economia, saúde e educação. Querem apenas critérios transparentes e prazos 
sed iDdispensáveL por exemplo, diminuir a carga sobre o investi- certos para a transferência dos recursos estaduais e federais. 
Dle1Jto ]XOdutivo e as exportações. Outros, entretanto, especialmente os pequenos munidpíos 

Com vistas ao empmgo e à justiça social, teremos de redu- das. áreas mais pobres, ainda jxx:lem precisar de uma Jmsenç.a mais 
ziros tributos sobre a folha de salários e a cesta básica. direta e ativa do Estado e da União. 

Com vistas a diminuir o a.~sto- da arrecada.çio e combater a A Col!stituição deve, portanto, delenninar claramente_ a des-
scoegação, temos a eliminar alguns impostos e integrar as má.qui- centralização, ress~~-lvando a margem necessária para que a transfe
nu de anecaclaçio da União com as dos Estados e Municípios. rêncüi-dos encargos leve em conta a situação especifica dos Muni

Encontrar um ponto de equilíbrio entre as diferentes pro- cípios e aos pr6prios Estados. 
· postas da refcmna é dificil, mas não cn:io que seja impossível. AI- Aqui, como que em quase tudo, não gosto de ser douttiná-

gumu altemativas discutidas chuante a Revisão Constitucional rio. O principio é correto - a descentralização, a tnmsferência de 
avauçmun bastante nesse sentido. ~a intenção é encaminhar responsabilidade, a tmnsferência de recursos, mas a realidade é he
uma delas OU uma combinaçãO delas. ao Congresso, COmO base teiQgênea. De nada vale estar tudo defmido clarameDle no papel, e 
para a retomada da disa.~ssão desse tema, o que farei em 15 de fe- a impossibilidade material do Município, a incapacidade até de Or-
vereiro. g.aniz.ação do pessoal, esteja a exigir uma aÇão mais direta do Esta-

Scrria muito mais sensato, uma vez desenhado o sistema tri- do e da União. Temos que atender a e;;sa heterogeneidade. Não es~ 
butáio que quctemos, fazer uma transição gradual, avaliando. a tamos aqui para construir simplesmente arcabouços legalmente 
cada paso, o efeito das mudanças e corrigindo evenb.Jais enos de petfeitos, mas para dar curso a uma transfamação do Brasil. 
projoçio solm o comportamento da azrecadação. . A verdade orçamentária 

Mas nós sabemos como 6 muito mais diffcil e demorndo Na área do orçamento federaL o grande problema é o enges-
ccni,gi:r caos na Cmstituição do que na lei ordinária. sarnento dos gastos. 

O ideal. neste terreno, como em vários outros, seria enxugar Além de aumentar as tr.msferências automáticas de reansos 
o texto constitucional. deixando o detalbamento do sistema tribu- para os Estados e MunicíPios, a Constituição de 88 criou oo aro-

""" ... -
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lb.eu tantas vinculações de receita e renúncias fiscais? que reduziu a 
quase nada a liberdade do Executivo federal e do pzóprio Congres
so para defm.irem as prioridades do gasto público. 

Como demonstrei, abundantemente, na discussão do Fundo 
Social de Emergência. a nuuxem de discricionariedade para o 
Congresso e para o Executivo é quase nenhuma do Orçamento da 
União. Já está mdo predetermiruldo poc vinculações. 

Como Ministro da Fazenda, eu vivi - e dividi com o Con
gresso- a angústia de tentar hai'IllOilÍur demandas sociais mais do 
que legítimas dentro da estreitissima. margem deixada por essas 
vinculações c os demàis gastos incomprimíveis. como as despesas 
de pessoal e da Pmvidência. Não é uma experiência que eu deseje 
nem pua os meus inimigos. 

Podetiamos continllar fugindo do problema pela via da cor
rosão inflacionária dàs despesas, que era o que se fazia. A solução 
para esse problema foi encontrada na últimas décadas através da 
ajuda inestimável que a inflação prestava à execução do Orçamen
to pela União. 

Esse recurso, eJltretanto, implicaria em abrir mão do contro
le da inflação. Se quiseilllOs, como queremos, controlar a inflação 
temos de tomar outras medidas no plano tributário e no plano or
çamentário para que possamos dar conseqü&lcia à nova realidade 
que estamos vivendo. 

Enfi:entar o problema implica deSCDgessar o gasto público, 
elimjnando as vinculações de receita do texto constitucional, a não 
ser em casos excepcionalíssimos. E ao mesmo tempo reforçar os 
insiiUDlcJltos adequados de programaçio de gastos já peevistos na 
Constimi.çio: o plano plurianual de investimentos. a lei de diretri
zes OIÇa.IDentárias e o mçamento anual. 

A Comtituiçã.o já nos dota de todos esses instrumentos. É 
só levá-los a efeito de uma ~ira conseqüente que nós - Legis
lalivo e Executivo- terlamos as condições de fazer uma distribui
ção adequada desses recursos sem que estejamos obri.gados por al
guma. D.ODD.a constibl.cional. 

A reforma da Previdência 
Por fim. dentro do capítulo flSCal, existe a questão da Previ

d&cia. 
Pouparei os Senadores de um diagnóstico com o qual eles já 

estáo familiarizados. Passo diretamente à constatação fundamen
tal: nosso sistema previdenciltio padecç de u_m desequillbrio estru
ru.ral grave. A relação entre contribuintes e beneficiários, que boje 
é de apenas dois para um. tende a baixar ainda mais nos próximos 
anos. Haverá mais aposentados e beneficiários do:que pessoal em 
atividade. 

.. , Mantidas as regras atuais, a perspectiva é de déficits cres
centes - mesmo admitindo uma melboxa de fatores con junlurais, 
como o nível de atividade da economia, a eficiência da administra
ção do sistema. o combate às fraudes e à sonegação etc. 

Ainda admitindo tudo isso, o desequilíbrio estrutural estã 
montado no nosso sistema. previdenciário. 

Como esses déficits têm que ser cobertos pelo Tesooro, o 
desequillbrio das contas da Previdência se transmite automat
icamente ao Orçaniento da União. 

Não hã. como pensar em equilíbrio fiscal duradooro nessas 
condições. Nem há como pensar em aumento real do salário míni
mo enquanto o valor dos benefícios previdenciários estiver vincu
lado a ele. 

É possível afrouxar esse nó através de medidas pelo lado 
da receita. · 

Mas não vejo como desatá-lo sem tocar nas distorções que 
o sistema abriga pelo lado da distribuição dos benefícios. 

Nesse sentido, a prevalência exclusiva do critério de tempo 
de serviço- caso praticamente único no mundo- cria u~ distor-

çio social e fmanccira que se aprofundará verticalmente nos próxi
mos anos. ?Jis, ao mesmo tempo que as pessoas se aposentam 
mais jovens, mais tem aumentado sua expectativa de vida. 

Será indispensável mudar os critérios de apOsentadoria para 
uma f6zmula que ·combine tempo de serviço com idade minima. 

O Congresso analisou isso, sobretudo a Câmara. extensa-
mente. · 

Ressalvo, emborn seja óbvio, que essas mudanças em nada 
afet.arão os amais aposentados, cujos direitos adquiridos serão pre-
servados. 

Mais ainda, deverá existir uma regra de transição que res
guarde as expectativas de direito, ponderando o 1.empo que faltaria 
para o trabalhador se aposentar pelas regras amais. 

Digo isso pocque, freqüentemente, quando se enfrenta a 
questão da Previdência. a reação que se espalha é, imediatamente, 
a mesma. e falaciosa, de que os aposentados vão petder e que 
aqueles que estão no sistema com uma certa expectativa t.an:lbém 
perdeti!o. 

Perderão todos se não mudarmos o siste:Ql&. Pontue quando 
quebmr o sistema todos perdem. 

Como há tempo, podemos fazer uma mudança sem afetar 
direitos e expectativas de direilOs - enquanto 6 tempo. É por isso 
que urge que essa matéria seja enfrentada pelas regras atuais. 

A eotteção das distorÇôes, entrel4nto, não pode parar poc al. 
Que antori.lade terlamos para mexer na regm geral da apeeentado
ria por tempo de serviço, sem tocar nas aposentadorias especiais 
de seiVidores públicos, magistrados, parlàménlaxes e professores? 
E falo duas vezes em mim, como professor e como parlamentar. 

Que autoridade teriamos se não enfrentássemos tam.bml a 
questão das aposentadorias especiais? Aposentadorias precoces ou 
duplicadas, graças a ''repiques" e contagens recíprocas ou simultâ
neas de tempo de serviço, têm levado a que a despesa com inalivos 
da União absorva uma parcela crescente da despesa total com pes
soal. Isto, aliás, explica em grande medida o paradoxo de que a 
despesa com pessoal aumenta enquanlo o salário da maioria dos 
servidotes ativos permanece baixo. 

.. De 1992 para o Orçamento que está sendo discutido agom 
para 1995 há uma qua8e duplicaçio dos gastos de pessoal em moe
da constante e, não obstante, o funcionalismo reclama - e quase 
sempre com razão - de que os salários são baixos. O que explica 
esse paradoxo, de que o Governo gasta: cada vez mais e o funcio
nário não se beneficia hã mesma proporção, é que há um número 
crescente de fu~ionários qne se aposentam e entram novos. Então 
esse gasto, que apareceria como aumenlO de salário, na verdade, 
ele é aumçnt:o de pessoal assalariado, mas não é aumento efetivo 
de salário para cada. um. 

A reforma deve se completar, assim, pela instauração de um 
sistema verdadeiramente universal de previdência pdblica, garan
tindo-se que o teto de benefícios seja compatível com o autofman
ciamento a longo prazo. E ainda pelo incentivo ·à previdência com
plementar, pública ou privada. 

Sei que a questão é espinhosa. Mas é preferível enfrentá-la 
agora, quando ainda 6 possível conceber formas de transição que, 
também nesses casos, preservem os direitos adquiridos e as expec
tativas de direito, como disse há pouco. Cruzar os braços d.iaole 
das dificuldades significaria. de fato, compacblar com a implosão 
do sistema.. 

Capital estrangeiro 
Passando da questão fiSCa1 à ordem econômica.. gostaria de 

destacar dois temas: o tratamento do capital estrangeiro e os mo
nopólios estatais. 

A Constituição de 8_& andou na contra-mão da história em 
relação ao cap:Ual estrangeiro. Enquanto no mundo inteiro. inclusi-
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ve no mundo socialista, os govemos tratavam de atnú-lo como um tos_ e o~ dos se.rvidcres públicos; as relações de trabalho e 
importante fator de desenvolvimcuto, nós impusemos restrições a organização sindical: a organização do Poder Judiciário, e assim 
sem ~tes à sua presença na CCOIIomia brasileira. por diante. 

É notável como a maioria dos Constituintes, à esquema e à Por último, mas não menos importante, a modemização 
direita, respondeu, no-fundo, ll. mesma visão antiquada Segundo a passa pela rcfOIIWt política. Notadamente, a reforma do sistema 
qual o capital estrangeiro, oo era um obstáculo ao desenvolvimen- eleitoral. 
to nacional. ou operava predatoriamente através de trustes. e muito A propósito. tramita no Senado um projeto de lei de minha 
de n6s, em 1988, apoiamos tais medidas. autoria qúe busca compatibilizar o princípio constitucional da pro-

Por hmlia da história, a crltica a essa visão generalizou-se pon::ionalidade com a introdução do voto distrital nas eleições para 
rapidamente a partir da promulgação da nova Carta. deputa&:>, em linhas semelhantes às do sistema misto alemão. Pro-

Acredito que o momento amadureceu pam. acabar cem as jeto que, apraz-me lembrar, foi aprovado na Comissão de Consti
restrições descabidas: =>er oo dispositivos que impedem que o ca- tuiçilo e Justiça, num brilhante l'III"""' do Senador JOSllj:ilal Marinho. 
pita! estrangeiro venha engrossar a massa de investimentos neces- Limito-me a assinalar esses temas, Sr. Presidente, devido à 
sária para dinamizar os setcres de energia elétrica e mineração; e limitação do tempo. Não me omitirei sobre eles. Na mensagem 
eliminar a distinçio, mais retórica do que prática, mas ainda assim que encaminharei ao Congresso, em fevereiro, explicitarei mi
discriminatória, enul: ·~sa brasileira" e "empresa brasileira de nhas propostas de emenda constitucional a respeito de cada um 
capital naciooal'', c:a:no quase aprovamos naRevisioConstituciooal. desses temas. 

Monopólios estatais Entretanto, queria aproveitar esta oportunidade de estarmos 
A mesma visão que inspirou a discriminaçió do capital es- juntos aqui no Senado, enquanto tenho a honra de poder falardes

trangeiro levou a ~ver na Constituição o principio do mono- ta tribuna e como Senador, para dar conhecimento, em primeiro 
pólio estatal do petróleo, que vigorava com base em lei ordinária lugar, a meus companheiros de Senado e aos Congressistas em ge
desde 1954, e estend6-lo às telecomunicações e aos serviços locais ral quais são as linhas fundamentais que me parecem essenciais 
de gás caneljZAdo. em matéria de relevância nacionaL 

Justificado em nome dos 11Ínteresses estmtégiCÕs" do País, Reformas com continuidade 
como se a exploração privada fosse uma porta aberta a objetivos Concluo com algumas obSCIVações sobre a questão, que me 
ant:inacionais, o moilopólio estatal cone outro risco: o de ser um parece crucial, do encaminhamento político dessas reformas. 
guarda-chuva de privilégios corporativistas, de associações espó- A _amplitude das mudanças possíveis, pelo rito de emenda 
rias com int.en:sses privados, e um obstáculo à realização dos: in- constitucional. é menor, obviamente, do que numa :revisão por 
vestim.entos necessários em setores vitais da :infra-estrubJm. maioria absoluta e em sessão unicameral. Eu veria com bons ollios 

Defendo a ffi:xibilizaç.io dos monopólios estatais, pam per- fórmulas que pennitissem ao Cong:resso acelerar a tramitação das
mitir parcerias com a iniciativa privada e investimentos privados emendas. 
na expansão dessas áreas. Esclareço. parti.- evitar que se reproduza o mesmo equívoco 

Eu queria :reafnmar meu ponto de vista sobte essa matéria quando mencionei anterioxment.e esse assunto, que não estou pen-
que requer jXJSições claras. sando em redução de quornm, mas em f6mmlas regimentais, com 

Hoje não- se compagilla mais desenvolvimento tecnológico eventuais comissões conjmtas ou simultâneas e_plre a Câmara e o 
existente no Brasil com cOnjmto de restrições constitucionais em Senado; enfim, mecanismos que a imaginação poUlica das duas 
certas áreas. Casas nunca foi escassa, e que poderá produzir algum mecanismo 

Permita-me um exemplo banal, Sr. Presidente. Ainda agora, regimental que permita, respeitando-se o rito constitucional, a ace
em Miami, no quarto do hotel, havia um aparelho de televisão e lentção das refonnas. Desde que isso não leve, porém. a uma con
uma antena, talvez de 30cm ou 40cm de diãmetro, e esse aparelho · trovérsia paralisante sobre os ~entos, em prejuízo dos pos
alcança.va 1.000 ~ mundó todo. Se estivéssemos vendo um síveis consensos sobre o teor das propostas. 
f.tlme num idioma e quisesse vê-lo em ootro idioma, prcxunir-se- Mesmo reconhecendo as dificuldades. penso que não deve
ia, através de um c6cligo, e assim se mudaria o idioma que a pes- riamos restringir de antemão a pauta das discussões. É preferível 
soa está falando no· filme, pois o mesmo filme está sendo exibido ser ambicioso no ponto de partida, para que a sociedade e as pró
em vários canais, em várias línguas. Qualquer pessoa, em qualquer prias: forças políticas tenham a visão completa de onde se quer 
parte do planeta, pxle aproveitar esse_ desenvolvimento tecnológi- chegar- }X)I" isso, mencionei tantos pontos hoje -e ter uma idéia 
co;. Aqui, uo Brasil, igual. E pensamos que temos o monopólio de clara do grau de prioridade das propostas para, se for o caso, 
telecomunicações. distribuir no tempo as deliberações e não congestionar a pauta 

Hoje, pelo telefone mundial, toda gente fala sem nem perce- do Congresso . 
. ber qual é a c:ompanhia teleffinica que ele esrá usando. E os siste- Insisto_ que o Brasil tem pressa e tem prazo certo para enca-
mas de utilização desses telefones que entnmun em mo:la. no Bra- nrinhar as mudanças. 
sil, que tocam a toda bom- como ainda agora aqui-, existem sem Que a pressa não nos leve, entretanto, ao atropelo, nem de 
que ainda haja ~ regra constitucional defmindo se eles-pOdem ordem juridica, nem daqueles que legitimamente se opõem a este 
ou não serem utilizados. · - ou aquele ponto das refonnas. 

Estamos atrasados diante da vida. Repito o que disse antes: - Uma Constituição não se faz nem se muda com rolo com· 
flexibilizar o monopólio não quer dizer abrir mão do controle e da pressor, mas com diálogo. Ela é ou deve ser a .expressão dos valo
fiscalização. Não quer dizer que o Estado se retire e nem que se res mais profundos da Nação; não da vontade unilater.ll de maio
desinteresse pela pesquisa, das grandes vias de romunicação como rias transitórias. 
das grandes vias de transmissão de elerricidade que deve~, a Ainda que meu fub.Jro governo possa contar- espero que 
meu ver, se manter na mão do Estado. Não significa term arrasada. conte- com uns sólida maioria, não será a atirude dessa maioria 
Significa uma adaptação, uma flexibilização que se impõe ao País. a da arrogância e do rolo rompressor, senãO- que há de ser a do 

A agenda de modernização do País, tal como eu a entendo, convencimento pelo interesse nacional, que hoje é visível e quase 
passa obrigatoriamente por outros temas constituciouais:-Os -direi- em muitos casos dispensa até a argumentação. Tenho certeza que 
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o conjunto dos congressistas será sensfvel a isso. 
Por isSo mesmo, toda a discussio de emendas constitucio

nais deveria ter como pano de fundo a p[eocilpação de reconduzir 
a ConstituiçãO ao seu leito nalltlral das regras gerais e permanentes. 

O detalhismo da ~ de 88 teve o efeito indesejado de 
despolitizai que-stões e tribunalizar decisões. Matérias mais pró
prias de lei ordinária ou de programa de governO, uma vez conge
ladas na Constituiçio, ficam--ex-Cluídas do processo politico-nor
mal. Isto tem p6ssimas conseq\leocias, especialmente em maté
ria fiscal. 

O que acontece quando a rigidez da norma constitucional se 
choca com os altos e baixos da fazenda póblica? Os jtiízis devem 
decidir de acordo com a lei. Fazer e adaptar as leis às condições do 
Pafs é tarefa dos mandatários eleitos. Quando essa JXISsibilidade é 
negada pela Constituição, acabamos todos, juízes e mandatários, 
no mesmo dilema. Uma opçio dilacerante, como uma "escolha de 
Sofia", entre a ordemjuridica e a disciplina fiscal. • 

A rigidez constitucional agrava, por outro lado, o risco ine
rente à nrudança de DClllll2S complexas, como as relativas ao siste-
ma tributário. -

DescoostituciOoalizar tudo o que for JXISSÍvel desconstitu
cionalizar;portanto, deveria ser o critério básico na disrussão das 
emen"das constitucioo.ãis~-- ---- - -- - -- ------

E quem fala,. Sr. Pmsidente, Srs. Senadores, é um ex-Cons
timinte. ex-Relator adj.mto, ex-cc-Presidente com o eminente Se
nador, e meu amigo, Jubas Passarinho, da Comissão de Sistemati
zação, defensor amoroso da Constituição de_ 88, que continuo sen
do, no seu conteúdo democrático. Mas a experiência enSina e -nós, 
naquele momento, angust.ia.doS à saida de um regime autoritário, 
queríamos cobrir de garantias e imaginávamos _que, ao colocar na 
Constituição, estavam pn:serwdos os nossos direitos. Mas quem 
sabe - e olho de novo para o Senador Samey - tenhamos exagera
do no afi coilstitucicioalizador, e o Pais, agora qUe volta à normali
dade democrática e termina ·a transição, pode voltar a confiar na 
!eL Não procisa depender tudo di Constituição, poi\:jile a lei bã de 
ter vigência. E o Congresso Nacional há de ser o melhor juiz da
quilo que se pode oo não mudar, do avanço que se pode ter em 
cada momento. Ao invés de estarmos sendo obrigados retorica
mente a ir muito depressa, pela Constituição, e não cumpri-la, oo 
sennos impedidos de andar õlá.is dep:rissa, porque a ConstituíÇão 
colocou um óbice. __ __ ____ _ _ -

É, portanto, a meu ver, necessário que se busque um esforço 
de desronstituciona.lização 'daquilo que não precisa ser constitucional 

Que a busca paciente de consensos não signifique, por outro 
ladd;'a'biir mão da obrigação de decidir. Até parn que haja dialogo 
de verdade, e não mera obstrução envolta em floreios retóricos, é 
preciso que a maioria se articule e diga o que quer, respeitando a 
minoria. 

. O Brasil tem pressa, não de resultados milagrosos, mas de 
sentir que tem rumo certO e que dá pasSos rlesse-rul:nO. 

Cabe a nós, ao
1
futuro Pres:idente e à maioria do Congresso, 

sinalizar esse rumo e tomar as medidas conseqllentes, sem atrope-
lo, mas com decisão. • 

Eu sempre disse que a estabilização da economia era um 
processo de ações continuadas. Nada a ver com denubar a inflação 
"com um tiro só". 

É assim também que encaro a agenda das reformas estrubJ
rais do País. Como um processo contínu_o, menos para corrida de 
cem metros rasos do que para prova de fundo, que exige tanto fô--
lego como entusiasmo. -

O Brasil precisa tanto de mudanças-como de continuidade. 
.Precisa de continuidade nas mudanças. Mudanças com continuidade. 

Tem sido este o signo da transição do governo do Presiden-

te Itamar Franco, que eu quero ter também como signo do meu fu
turo Governo. Mudar sempre; mudar com convicção; mudar de· 
pois de um diálogo, mas com decisão e com flimeza.; ri:J.udar sem 
surpresas, sem que isso seja feitO ão arrepio do coDhecimento do 
País, mas com uma condução que permita que a mudança inspire 
confiança no passo que se vai dar e que todo o País saiba que, de. 
pois daquele passo, virá outro e depois outro e mais outro até que, 
ri.um esforço contínuo, cheguemos realmente a faier aquilo que é 
necessário, Ou seja, ter não só um País próspero, mas um País onde 
o povo também tenha participação eretiva nesSa proSperidade. 

- Que seja o mesmo signo da administração que se irâ inau
gurar no dia primeiro de janeiro. Nada de "cem primeiros dias' 1 de 
anúnCios bombásticos, mas quatro anoS de aVanços contínuos na 
direção das reformas. 

Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, despeço-me das funçõ
es de Senador, mas não do Senado nem do Congresso Nacional. 

A história, em mais uma ironia, fez coi:n que o primeiro Pre
sidente eleito depois da opção do País: pelo presidencialismo fosse 
um parlamentarista conviéto:-~·-

Serei fiel à vontade do eleitorado em ambas as dedsões. 
As funções de chefe de governo, que o sistema presidencia

lista me reserva. eu as exercerei na plenirude. Com to::lo o meu 
empenho pessoal e com o assesson.mento necessário para fazer da 
Presidência da República, mais que um símbolo, mas um núcleo 
eficaz de coordenação do Governo. 

Nem por isso meu coração de parlamentarista e ex-parla
mentar deixará de sentir-se em casa nesta Casa. 

Lamentb qué a liturgia presidencialista impeça o Presidente 
de comparecer ao Congresso com a freqüêncla- que eU gostaria -
com a freqüência com·que compareci como Ministro. 

Desde já, sinto inveja dos meus ministros, que manterão o 
privilégio de mergulhar com menos cerimônia neste ambience to
nificante de debate ·e decisão democrática. 

Se a liturgia do cargo vier a tolher-me, a arquitetura da Pra. 
ça dos Três Poderes conforta-me. 

Estarei a poucoS-passos daqui. De portaS e coração abertos 
para receber os Ccingressistas. Para ouvi-los e aprender deles no
vas lições de democracia e de amor ao Brasil, como fiz por doze 
anos nesta Casa. E para compartilhar com eles as dificuldades e as 
alegrias de mudar este grande País, parà torná-lo melhoi'. 

Muito obrigado. (Palmas.) 
O Sr. Eduardo Suplicy- Concede-me V. Ex•um aparte? 
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Ouço V. 

Ex• com prazer. 
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador e Presideoce eleíto Fe 

nando Henrique Cardoso, vi V. Ex• cumprimentando o profes! 
que foi o seu orientador, professor Florestan Fernandes, que dei 
rá esse Congresso depois de dois mandatos tão excepcionais . 
outro eminente_professor e amigo de V. Ex• Albert Hirscbmar 
_se que uma das suas principais qualidades-é a paixão pelo 
Vel. Ainda outro dia Cl6vis "Rossi mencionou que talvez o p 
seja pouco que, quem sabe V._ Ex• deveria estar querendo ç 

sível. Isso faz lembrar a h ist6ria do prêmio Nobel de Et 
que outro dia relatou sua viagem em busca da llba de Ui. 
mais que ele navegasse, não conseguiu enconuar aquebs 
tretanto, no caminho de volta, encontrou a llba de Aga!lu
babitantes dessa ilha fue relataram que ali se tratava ~res 
gar, diferencemente de Utopia. que era um lugar perfeurou 
humanos perfeitos. Agathotopia era um lugar ondnanos 
construir instituições. as melhores possíveis para Jstib.Ji~ 
imperfeitos. lao convencido ficou da qualidade d com a 
ções e arranjos, que James Edward Meade voltou1o ague
disposiçãO de proJX>r que fossem adotada'> institu 
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las, que visavam. sobretudo, os objetivos de liberdade, de maior 
igualdade ou eqüidade e de eficiência. Dentre essas instituições, 
estava a maior flexibilidade de preços e &:alários, a maior participa
ção possível entre capital e trabalho ao nível das empresas e a ins
tituição de um dividendo social oo de uma renda mínima ganmtida 
a todos os cidadãos. Nas últimas semanas, Senador e Presidente 
Fernando Henrique Oardoso, diversos membros do Governo como 
o Ministro da Fazenda, Ciro Gomes, Pérsio Arida e outros têm fei
to comentários positivos ao Programa de Garantia de Renda Mini-: 
ma que V. Ex•, nesta Casa. teve oportunidade de qualificar como· 
uma utopia realista, com os pés no chão, e de aprová-la. Logo após 
a Conferência de Cúpula, domingo passado, o Presidente Bill 
Clinton, ao realizai a entrevista coJetiva, em sua primeira resposta 
dada aos jornalistas que lhe perguntaram sobre a questão da pobre
za nos Estados Unidos, discOrreu longamente sobre o instrumenlo 
que lá se denomina "crédito fiscal por remuneração recebida", uma 
forma de imposto de renda negativo, que guarda relação com o 
Programa de Garantia de Renda Mínima. Há aqueles que, diante 
desse projeto, tenham atitudes semelhantes como a do 1\lfarquês de 
Olínda, que, em 1867, na Reunião do Conselho de Estado, falou 
sobre quando Jcveria ter lugar a abolição da escravatura, dizendo 
que só deveria ser decretada, para todos os escravos e para todos 
ao meSmo tempo, quando o número de C5CI3VOS se achasse lão re
duzido, em_conseqllência das alforrias e do curso natural das mor
tes, que se poderia executar aquele ato sem maior abalo na agricul
tura e sem estremecimenlo dos senhores, e sempre adiando indefi
nidamente. V. Ex• aqui mencionOu como gostaria que o combate à 
miséria no País se desse sem qualquer clientelismo. V. Ex• men
cionou como deveria ser descentralizado_ e com a participação das 
comunidades. Será importante que esse ·combate à miséria se dê, 
de fato, instituíndo-se no País um direito à cidadania para todos, 
sem que qualquer pessoa, de fato, esteja consegtifudo sair da sua 
condição dl' p0hre1.a em função do favor deste ou daquele, mas 
como um di1ciht Gostaria de, aqui, sugerir que possamos, o quan
to antes, chegar a colocar no País' esse direito, e não simplesmente 
aguardar a chegada do apocalipse para que ele se consagre. Gosta
ria também de dizer da importância - e que espero esteja -de acor
do com rudo aquilo que V. Ex" propôs, praticou e defendeu em sua 
vida- da forma como irá estabelecer o diálogo com os trabalhado
res neste País, além do diálpgo que, normalmente, as pessoas no 
poder têm com as elites, com os empresários. V. Ex" talvez ?Jdes
se tecer uma palavra sobre a diretriz que pretende colocar sobre a 
natureza de) diálogo com os trabalhadores em especial. E aqui falo 
como Líder do Partido dos Trabalhadores, o Partido que teve em 
Lula'o principal adversário de V. Ex", aquele que chegou em se
~ndo lugar, e colocando a nossa avaliação'de como acreditamos 
ue tem V. Ex" condições de realizar um Governo talvez como 
mca antes foi possível no Brasil. e que esteja à altula das espe
~ças de um p:>vo que votou de forma tão consagradora em favor 
V. Exa. Meus cumprimentos a V. Ex". 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Agrade
Senador .Eduardo Suplicy os cumprimentos e as referências 
z ao projeto de sua autoria, que teve meu volo no plenário 
~do. Como ele próprio disse, os comentários recentes fo
.,s por membros da equipe econômica entre os quais o Dr. 
olan, que será Ministm Ja Fazenda. De modo que isto an

•cu pensamento sobre e~ta matéria. 

mnto ans tmhalhaJores, no discurso que farei no dia da 
çãt-; referir-mc-ei a(' meu relacionamento.com a porula
te a. II~Jjc, preferi Jisculir assuntos pertinentes diretamen
quaisso c aos parlamentares, mas não Irie furtarei a dizer 
Senal caminhos de diáJogo, de trabalho em conjunto. O 

1o SLipli<'y, que me conhece há pelo menos vinte e 

cinco anos, sabe que essa matéria é de meu especial interesse e 
que esse diálogo foi sempre fluido e continuou sendo. Tive o 
ajx>io de mais de 700 sindicatos, os quais me cobraram, de imedia
to; meu relacionamento com os trabalhadores, com tanta legitimi
dade quanto qualquer ootro possa cobrar e não me furtarei a dizer. 

Agradeç<> as referências do Senador Eduanlo Suplicy e 
aproveito para dizer que, já que ele mencionoo o candidato do PT, 
Luiz Inácio Lula da Silva. gostaria que transmitisse ao Lula meus 
sentimentos de a~ção, de respeito e de amizade, porque são 
verdadeiros e que o comportamenlo do ex -candidato e a mal Líder 
do PT ajudou, e muito, a criação, no Brasil, de um clima de diálo
go durante e especialmente depois da campanJ;Ia, que não implica 
apoio, adesão, mas implica numa compreensão civilizada dos pro
pósitos de cada um dos grupos politicas, fortalecendo, JX>Itanto, a 
democracia. 

O Sr. Teotônio Vilela Filho- V. Ex• permite Um aparte. 
nobre Senador Femando Hemique Cardoso? 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com 
muito prazer, nobre SenadorTeotônio Vilela Filho. 

O Sr. Teotônio Vilela Filho - Quero saudar no Senador 
Femando Henrique Cardoso sua extrema sensibilidade de sentir as 
reivúidicações das ruas, e mais que isso, sua indesmentida cora
gem de resistir à demagogia fácil e ao aplauso gratuito. Foi asSim 
desde os tempos da Constituinte: Foi assim desde que Fernando 
Henrique teve de mudar de partido para não mudar de discurso, 
teve de mudar de legenda para não mudar de trincheira. Foi assim 
quando Ministro da Fazenda teve _de resistir à pressão pela estabili
zação mal alinhavada e inconsistente dos congelamentos de efeilos 
passageiros, mas de popularidade tentadora. Foi assim quando 
candidato, em inquietante desvantagem nas pesquisas de opinião, 
resistiu à leviandade de prometer o paraíso com que outros acena
vam, dos sa.Iáiios cada vez mais altos, com beneficios sociais cada 
vez mais generosos. Os-desafios do Govemo são, por certo, dife
rentes dos enfrentados na ConstituiDle, nó Congresso e na própria 
campanha eleitoraL Mas têm em comum a marca da medida dura. 
às vezes momentaneamente mais dolorosas como são as círurgias 
Sempre Úldesejadas, mas nem por isso mesmo indispensávéis. O 
que hoje ouvimos é um roteiro de ação que não faz concessão ao 
apla~:~so fácil. O Senador e Presidente_ Fernando Henrique não cor
teja a popularidade dos salvadores da Pátria, mas persegue, isso 
sim, a solução consistente dos problemas nacionais. No registro 
desse testemunho de sua corajosa coerência, ao longo de toda sua 
passagem pelo Senado Federal, formulo votos de que o Presidente 
Fernando __ Henrique tenha a mesma sensibilidade que o Senador 
Fernando Renrique para as reivindicações das ruas, mas continue 
com a mesma corajOsa coerência, com a mesma coerente coragem 
de resistir à demagogia em nome do futuro e em nome do Brasil. 
Tanto são os seus problemas, tão graves são os seus desafios que o 
Brasil precisa hoje muito mais de cirurgíões que de simples ma
quiadores: mais de cirurgiões qu-e de esteticistas. E para o cirur
gião, taiilo quanto a pericia e a cOmpetênciã, são" imprescindíveis a 
coragem e a coerência. Que o Presidente Fernando Henrique te
nha, na Presidência, o mesi:nO brifuo e o mesmo sucesso do Sena
dor Fernando Henrique pelo bem do Brasil, pela construção do Fu· 
turo e da Justiça . 

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Muito 
obrigado nobre Senador Teotônio Vilela Fifuo, pelo seu estimu
lante aparte. 

Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores, encerro o meu pronun
cíamento agradecendo a todos a atenção e o carinho com que me 
recebem nesta tarde de despedidas. 

Muito obrigado. (Palmas) 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- A Presidência 

' ··--
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suspco.de a sm>são por 5 minutos para os cumprimentos dos Srs. ficil conjuntura que atravessava o País naquela Õcasião. _ 
Parlamentares ao Senador Fernando Henrique Oirdoso, eleito Pre- • Ao Governador João Alves Filho, que neste dia tem 8 glória 
sidente da República. - de maugumr esta obra fundamental para o nosso desenvolvimento, 

Está Susp.!iisa a sessão. cõube, de fato, a sua concretíZaçio, construindo a ponte de ace_§so 
(Suspensaàs16h49min.,aseuiio1rmbet1ads17h8mbJ.) e os atra.cadouros, bem como·coiocando-a para funcionar com 

equipamentos portuários os mais modernos, além de firmar impor
tante acordo para que a Companhia V ale do Rio Doee opere o Ter-O -Sr. Humberto Lucena, Presidente, ckixa a ca~ 

deira 4a pre~ldência, q~ é ocupada pelo Sr. Chagas 
Rodrigues, l 0 Vice-Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (Cllagas Rodrigues)- Está reaberta 
a sessão. 

O SR. ALBANO FRANCO - Sr. Presidente, peço a pala
vm para uma brevo cotwnj.caçio. 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrignes)- V. Ex' tem a 
palaVIll, nobre Senador Albauo F!llllOO. 

O SR. ALBANO FRANCO (PRN-SE. Para uma breve oo-
mnnicação.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. SenaOO..s, hoje, o Estado 
de Sergipe vive um momeuro histórico e dos mais significativos 
na sua vida econômica, politica e administrativa. A inauguração 
do Temrinal Portuário, nesta data, concretiza a realizaçlo de um 
scuho secular do povo sergipa.no e de seus govemaDI.es. 

· Há mais de cem anos, preci.sa.n:xmte no distante ano de 
1881, o Governo de Sua Majestade Imperial D. Pedro n, enviava a 
AD.caju uma misSão cheíl8da pelo Engenheiro norte-americano 
Milner Roberts com o objetivo de estudar a barra do Rio Sergipe, 

. afiP..~~~larizaro m<?Vim.mo_ das.~noseu ~ 
OSLa e taillas outras missões e estudos técnicos que fomm 

realizados para viabilizar a navegaçlo no estuhio do Rio Sergipe, 
Sr. Presidente, Srs. Se~. se defrontavam com um problema 
gc:ndo pela natureza de soluç!o complexa e dispendiosa: o rápido 
assoreamenk) da sua embocadura e a mobilidade do canal de aces
so ao estuãrio, resultando da! uma grande variação de profundida
des. Desta forma, para que hoovesse condições de navegabilidade 
ao longo do estuário do Rio Sergipe, ncceSs:áriã- seria a reaiizaçio 
de dragagens permanentes em quase todo canal de acesso, bem 
como a fixação do mesmo. Seriam obras altamente dispendio
sas e assim mesmo só permitiria O acesso de navios de até 1 O 
mil toneladas. 

Foi, portanto, em -vistã<Je todas 'essas dificuldades e em ra
zio das perspectivas que se descottina.ram para a economia sergi
pana a partir dos anos 60, com descoberta pela PE'TROBRÁS de 
petróleo, gás natural e os sais de p:Jtássio, que os gaYCmos esta
duais, e a sociedade sergipana de uma forma geral, se mobili.zaram 
no stníido de concretizar a construção desta decisiva obm. em mar 
aberto, ora inaugurada. 

Não poderia aqui deixar de destacar e enaltecer, Sr. Presi
dente, Srs. Se-nadores, o diutumo esforço e a dedicação de todos 
aqueles que concentrarn.m seus esforços para que este momento 
histórico se tornasse realidade. 

É mister dest~, oeste instante, os nomes dos ex-Governa
dores José Rollemberg Leite, Augnsto Franco, Antonio Carlos Va
ladaies e João Alves Filho. O primeiro, pela "iniciativa em realizar 
os estudos técnicos que indicaram a construção do Tenninal em 
mar aberto, t)(J ~t..'Ja. fora do estuário elo Rio Sergipe. 

Dr. A·--~-~·J:.to Franco, meu pai, conseguiu a decisão do Go
verno Feder.\' :•J realizar esta obra tendo, no seu GovernO, obtido 
n:aiiSOs a f..:.,,.j._·. rerdido do Orçamento da União para as sonda
gens em mar. para a elaboração do projeto básico de engenharia, 
para a desapropdação dessa área e para a construção dos 22km de 
acesso rodoviário entre a BR-101 e o Texminal. 
. O Governador Antonio Carlos Valadares_ deu prossegui
mento às obras e realizou import.antes gest&s junto--ao Governo 
Federal p;.ra an"' ~s mesmas não fossem paralisadaS "qilaiiao"-aa di-

minal de foxma eficiente e competitiva. _ _ 
Mas tudo isso não seria realizado sem o deCisivo e iniguã.lá

vel apoio do ex-Presidente José S~y. Foí preCisamente no seu 
proficuo Governo que a PETROBRAS, que tanto tem contribuído 
para o progresso sergipano, celebrou o convênio cõm o Governo 
do Estado para a edificação do Terminal Portuãrio de Sergipe. 

Tamb6m desejo homenagear o Dr. Joel Meneios N.ennó, Pre
sidente, e toda a Diretoria da PE1ROBRÁS pela ajuda que deu ao 
Estado para a conci'Ctização dessa obm. 

Devo, tam.bém, referir-me ao ex-Governador Seix-as D6rea 
que ltlllito _lutou para esta realização, sobretudo por suas firmes ~ 
objetivas gestões junto ii PETROBRAS e autoridades federnis. 

Enf.u:n. quero, neste iDstanle, coogratular-me com o enge-: 
nheiro João Alves Filho que, como Governador, em duas gestões, 
construiu um moderno Sergipe, constituindo-se o Terminal Por
tuário num exemplo das ~as operosas e vitoriosas administrações. 

Quero tambétg. expressar o meu recon.Qecimento e agradeci
mento A PE'IROBRAS e à Companhia V ale do Rio Doce, as duas 
mais importantes estatais brasileiras, pelo muito que têm realizado 
em bel!efkio do aesenvo!Viniêlllô social e eronôiilico de Sélg!pe. 

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

palaVIll ao nobre Senador Cid Sabeia de Ottvalho. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB/CE. Pro

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, estamos aqui no Plenário do Senado Fede
ml. neste final de ano, no exame de matérias as mais irilportantes~ 
Todavia, uma é fundamental. e ~ero falar exalamente sobre essa 
matéria. sobre esse projeto de lei. É o Projeto de Lei que contém as 
detrizes e bases da educação nacional. Trata-se de um projeto 
que,tmmitou durante muitos anos na Câmara dos Deputados, mas 
que, no Senado Federal, teve relativamente uma ttamitação rápida. 
Uma tramitação rápida- repito-, pois, aqUi, a demola tem sido 
apenas a necessária para o ttabalho do relator e da Comissão de 
Educação. 

Rec:entemente, a Comissão de Educação, presidida pelo Se
nador Valmir Campelo, concluiu a votação do_ parecer de minha 
autoria. Assim, a ma_téria já eStá em condições de ser examinada 
pelo Plenário do Senado Federal. Quiçá, Sr. Presidente, isso acon
teça ainda-nesta legislatura. 

No exato momento em que estou falando, na Câmara do 
Deputados, em uma de suas ·dependências, reúnem-se educadorer 
do Brasil inteiro p-aia ti-alar exatamente desse assunto, da votaç5 
pelo Senado do Projeto de Lei das Diretrizes e Bases da Educaç> 
Brasileira. 

Isso é impol-tan1e, Sr. Presidente. Toda a sociedade br~i
ra quer a aprovação do subStitutivo do Senado Federal, l:rn'do 
com muito zelo e com muito cuidado, inclusive respeitan<kJI"O
fundamente o trabafuo feito na Câwa.r:a dos Deputados on( bra
vos Parlamentares tiveram uma grande atividade sobre essFsun
to, destacando o DeJ:utado Ubiratan Aguiar e a DeputarMaria 
Luíza Footenelle, mas, primordialmente a Depurada Angr Amin, 
Relaton, fmalmente, da matéria que chegou ao Senado peral. 

_ Lá, a .sociedade chegou através das liderançar campo 
educacional: as escolas públicas, as escolas privada..;o$ escolas 
isoladas, os estudantes, professores, funcionários, ;tusive das 
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Universldades particulares e oficiais. O movimento fui -muito 
,snmde ao redor da Câmara dos Deputados, e a Relatora. Deputada 
Angela Amin. teve um--trabalho muito cuidadoso para equacionar 
as principais questões dã educação no Brasil. 

Quero dizer que essa di!;na Deputada teve o cuidado de vir 
ao Senado, várias-e várias vezes, em algumas delas locomoveu-se 
para o meu gabinete, ora acompanhada por uma comissão do seu 
Estado, ora acompanha~ por profissionais de outros Estados. ma.s 
preocupada a Deputada Angela Anún em ainda retocar o seu tra
balho na Câmara dos Deputados, quando o projeto aqúi jâ se en
contrava. Isso demonstra, Sr. Presidente, o carinho extraordinário 
dessa Parlamentar e de outros Parlamentares_que, com afuico, de
dicaram-se a esse assunto no âmbito da Câmara Baixa do Pa_ís. E o 
trabalho que" fiz aqui no Senado Fe<Jeral procurou preservar ao má-
ximo a linha traçada pela Relatara Angela Amin. -

Muitas das alterações que fiz, inclusive, foram a seu próprio 
pedido, outras foram pelo império da própria Constíruição,-outrn.s 
com redacionais, ootras com-técnicas e uma fundamental é que, no 
Senado, há o Senador Darcy Ribeiro, como há o Senador João 
Calmon. como há o Senador Jarbas Passarinho, c.omo há o Sena
dor Esperidião Amin, como há muitos e muitOs Senadores como 
Wilson Martins, voltados com afmco e com carinho para a questão 
da educação. 

O ensinõ levou o Senador Darcy Ribeiro a fazer um projeto 
que até foi aprovado na Comissão de Educação, mas que, tendo 
sido aprovado em perlodo de recesso, nesta Casa sofreti-lnna ques
tão de ordem. retornando à Comissão de Educação. Nesse ínterim, 
chegoo o Projeto de Lei da Câmara dos Deputados que preteriu o 
trabalho do nobre Parlamentar do PDT do Río de Janeiro. :Mas, as
sim mesmo, o Relator não poderia esquecer o trabalho de Darcy 
Ribeiro, como não podia esquecer o trabalho de João Calmon, 
houvesse ou não apresentado de!crminadas emendas. Mas a sua li- . 
nha de pensa,mento, conhecida do Relator e conhecida pelo Rela
tor, orientou aquele companh~iro encarregado de tão importante 
trabalho, orientou o Relator da matéria ao aproveitamento de suM 
gestões as mais importantes-que iesultaram neste parecer, que hoje 
resulta aprovado pela Comissão de Educação. 

Sr. Presiden!e. quando entender que devo encerrar, V. Ex• 
pode dizer, porque eu.J~nho mujto o que explanar sobre esta maté-· 
ria, ma.s posso fazê-lo de várias ve7.es. se for do interesse da Mesa, 
como poderei fazer Desta bom, se for tamhém do interess~ __ p.a 
Mesa. Mas não terei constrangíinento em SUspender a minha dis
sertação para atender a outras urgência<>. das quais a __ Mesa faça. 
neste momento. o seu empenho. 

Consulto V. Ex•. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Mesa agra· 

dece, mais uma vez, a colaboração de V. Ex ... Pode corlti.õUar teM 
cendo as considerações que, de modo brilhante, V. Ex_• está fazendo. 

O SR. CID SABOJA DE CARVALHO ·· Agradeço. Sr. 
>residente. 

O Sr. Mauro Benevides- V. Ex• me permite um aparte, 
I.bre Senador Cid Saboia de CarvalQ'o? 

O SR. CID SABOIA DE CAR\' ALHO -l'•'is não. ouço o 
S~d6r Mauro BeneVides. -- - -- ·-

O Sr; Mauro Benevidcs- Nobre Senador Cid Saboia de 
Carllio, V. Ex .. realmcnle se empenhou a fundo nO objctivO de 
ver "-ovada a nova Lei de Direlrizcs e Bases da Educação. E, 
neste <>tante em que V. Ex• se rf."porta ao trabalho levado a efeito 
pela <.uissão da qual tenho a honra de participar. presidida pelo 
SenackyaJ.mir_ Campelo, gostaria de lemhrar que Já pontificam 
figu:rils .:raordiflárias como João Cahnon e Darcy Ribeiro. E V. 
Ex .. prec recordar que Darcy Ribeiro, neste instante, preso ao 
leito de uiospital do Rio de Janeiro, não tem podido tra1..er lam-

bém a sua colaboração, que continuaria a ser Valiosa no debate da 
matéria neste plenário. Portanto, no instante em que V. Ex• sere
porta a esse projeto que exigiu de sua parte uma atenção desmesu
rada para aprimorar ou corrigir falhas e omissões, eu me perm.itiriã 
lembrar destes dois grandes baluartes da educação em nosso Paí$: 
os grandes Senadores João Calmon e Da.rcy Ribeiro. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Eu já havia 
mencionado_ a ambos, Senador Mauro Benevides. Falar sobre edu
cação no País e não mencionar João Calmon e Darcy Ribeiro é 
sinceramente uma grande extravagância, com toda certeza é uma 
extravagância. E eu já havia prestadÕ homenagem não somente a 
esses companheiros mas também a outros que, nesta Casa, Se em
penham bastante ml causa da educação. Cito, por exemplo, Marlu
ce Pinto, que apresentou tantas e tantits emetidãs ãO projeto vindo 
da Câmara dos Deputados. São muitos os Senadores preocupados 
com essa questão, não há o que negar. 

Mas o fato é que o parecer está concluído e consagrado pela 
Comissão-de Educa~. E digo, Sr. Presidente: ele não violentou o 
trabalho da Deputada Ângela Amin, apenas o aperfeíÇoõti. poique· 
esta Casa é realmente revisOra, e procuramos adequar alguns deta-_ 
lhes importantes em questão de redação, o exagero em m.inudên
cias, superdetalhes. Transformamos dois capítulos em um: a quesM 
tão~do ensino profissionalizante e a questão, por exemplo, atinente 
às escolas técnicas. 

- Há mufta- coisa. Há o ensino que é meramente profissioriali
zante, mas o ensino que já Vai habilitando o estudante a trabalhar, 
de repente a trabã.lhar só porque há uma escola. Uma coisa é o SE
NAC, é o .SENAL outra coisa é a escola técnica. Mas tudo isso 
convive numa mesma lei. 

Também. Sr. Presidente, tive muito cuidado em não deixar 
fora da esfera do ensino e da educação, como uma ilha, como uma 
coisa à parte, o ensino militar. Acolhi uma emenda do Senador 
Jarbas Passarinho para incluir no Conselho que irá tratar da educa
ção, um conselho de âmbito nacional, representantes do ensino lliiM · 
litar. Não poderíamos considerar o ensino militar isento das bases 
e das diretrizes que estão nesta lei. Não poderiamos considerar o 
ensino militar com parâmetros próprios somerite do-ensino militar,
emOOra saibamos que o ensino militar no Brasil sempre foi de pri
meíia (Jualidade. Mas essa primeira qualidade há de se somar ao 
ensino como um todo, e há ele: põT completo, de alcançar um dia 
também a mesma qualidade do ensino nas escolas militares~ 

N~o poderíamOs, eVidentemente, fazer a exclusão: ensino 
militar para um lado, ensina. civil para o outro. Já não há essa dis
tinção entre ciVil e militar. O que bá, principalmente de}X)is de 
1988, é a cidadania; a cidadania que não precisa, para a sua gran
deza. _de distingüir entre _civis e_ militares. Todos são cidadãos bra
sileiros, todos sãodd cidadãos de grande importância, poiS -o ser 
humano é de grande importância para o Estado. Essa impõrtância 
está ressaltada na ConstitUição Federal, e o ensino não poderia dis
tingüir: aqui é militar, ali é civil. Não! O Conselho Federal de 
Educação ou o Conselho Nacional de Educação deve ter, sim, rep
resentantes do ensino militar para que eles também ajudem as deli~ 
berações e as levem para aquelas escolas que tão bem se têm com
portado ao longo da_ história do ensino no Brasil. 

Uma questão mais séria, Srs. senadores, é a universidade 
brasileira. Hoje se critica lnuito se há uma justificativa· nO qUe pro
duz a universidade com a verba que ela aplica. Não sei. Muitos de
fendem que as universidades devem ser passadas a limpo. Há mui
tas criticas sobre o ensino universitário. Mas quero dizer que é da 
minha compreensão o fato bem claro de que as univerSidades fo
ram vitimadas por determinadas irresponsabilidades governamen
tais ao longo dos anos. 

E hoje até já se fala no Brasil inteire>, Sr-: Presidente - e se 
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eu houvesse -aparteado o Presidente eleito, Sr. FernandO HeiuiqUe 
Cardoso, teria o meu aparte abordado essa questão-, que seria in
tenção do futuro Presidente..da República tirar a universidade bra
sileira do âmbito do Ministério da Educação para passá-la para ou
tro ministério - quem sabe o da Ciência e Tecnologia? Quem 
sabe? Que extravagância representaria desvincular o ensino uní- -
versitário do Ministério específico, do MiD.iSterio da EdllciÇão! 

Que pena que não csfeja aqui no plenário um desses compa
nheiros mais voltados para a educa\·ão, para debatermos de ime
diato essa ameaça que pode estar pairando sobre a universidade 
braSileira. A propósitO, Si. Presidente, há fatos graves que preci· 
sam de um mencionar, um falar, um dizer sobre eles na hora em 
que esse projeto de lei chega ao plenário do Senado Federal: ex
cluíram os professores uiliversitários desses aumentos colretivos 
que foram concedi4os recentemente aos funcionários civis e mili
tares, como se os professores universitàr.ibs percebessem realmen
te valores excessivos. Os professores estão Jóia. Os professôres 
universitários federais estão do lado de fora da providência do Go
verno Itamar Franco na concessão de aumento corretivo, porque se 
diz que os professores já -ganham bem. 

Na.v.erdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é humilhante e 
lamentável o que ainda percebe um professor uniVCtsitário-no Bra
sil. Não sei onde anda, nesse epis6dio, o racioCínio do Planalto, 
capaz de excluir os professores universitárioS de uma providência 
tão justa e que, não adotada, os di.múillí mais Uma vez dentro do 
contexto administrativo nacional. Isso é, portanto, da maior gravi
dade, e é um fato que denuncio ao conhecirriento do Senado Fede
ral. Os professores unive"rsítários estão tendo um tralamento dife~ 
rendado nesta hora dificil pela qual passa a universidade brasileira. 

Mas, dizia eu, discute-se sobre a rentabilidade __ da universi
dade brasileira:, se ela prod.lz c<mvenientemente. É claro que não 
produz. Não produz porque não há mais laboratórios. Foram des
mantelados. Os campi fornrn ptatic:amente desativados de suas 
principais fun~;ões, não há, nos t:ampi uníversítários, o tratamento 
adequado do Governo Federal. Os profesiicires são humilhadOs-sa~ 
larialmente, principalmente com essa última providência. As aulas 
são dadas no sistema mais antiquado, porque não hã os recursos 
suficientes para-a utilização de outros meios para a aplicação das 
aulas. para a aplicação dos ensinamentos. 

Os estudantes são esquecidos, apenas se matriculam e, pela 
matricula inicial, devem chegar ao fim, devem chegar a uma for· 
manna. Mas não há. em favor do cswdante universitário, aquela 
assistência dantes registr.J.da, não cm carátcr ideal, mas, pelo me
no&, fegistrada numa dosagem relat_iva, numa- dosagem que pcrmi~ 
ta a percepção social. Hoje, os estudantes estão ao abaridono na 
universidade brasileira. Isso, realmt>nte.- é muito triste. 

Sei que o novo Governo pietende um diagnóstico sobre a 
univ.ersidade brasileira, mas era bom que esse diagnóstico já fosse 
feito sobre as bases e sob as diretrizes desse projeto de lei que está 
tramitando no Senadq Federal. Conduído na Câmara dos Deputa
dos, para on<fe devCrá voltar. tramita agorn no Senado Federal, 
onde, queiram os bons fados, possamos votar essa matéria de tanta 
importância o mais depressa Pl,ssível. É muito importante isso. 

Hoje, outra discussão. Sr. Presidente, é grave:_ as verbas da 
educação. Pelas verhas muito tem lutado o Senador João Calmou. 
Não há um respeito ao prcc:_citu ~.xmstítucional, mas está na hora do 
respeito, do preciso respeito à nonna constitucional, para que a 
educação tenha as verbas no Limite que a Constituição determina. 
Não pode ser de out.t\1 mo,l1, c eslá sendo. vem sendo c parece que 
continuará a sê·lo. 

Mas enquanto isso se debate, para aonde as verbas devem ir 
em profusão? Para o ensino básico? Para o ensino fur.idamental? 
Ou para o ensino superior também? É claro que a educação no 

Brasil tem várias nuanças e várias fases. Não se pode privilegiar 
apenas o ensino básico e esquecer o ensino superioi. Corilo não é 
possível garantir a saúde no ensino superior e danificar mortal
mente o ensino bâsico, o-ensino fundanlentaf. Não! Em.tOdas as 
escalas é funda~ental o ensino, é fundamental a educação. A edu
cação é tão fundamental nas prime!z-as letras,_ como_ um primeiro 
combate ao analfabetismo, como é necessária nos hospilais., para 
treinamento de alunos de Medicina; no fórum. para treinamento de 
alunos de Direito, e em todos os setores, para o perieito aproveita-

--mento do aprendizado acadêmico. -
Não há pol- que se levar a um confronto escola pública vcl'* 

sus escola privada. Isso é uma burrice, Sr. Presidente, Srs. Senado· 
res. Ne~um confronto ensino ful]_dament,a~ versus ensino supe
rior. Isso é. na verdade, uma operação satânica, indevida, uma 
operação que não cabe dentro do sistema democrático brasileiro. 

Não há por que devamos aceitar _esse embates na questão 
educaciorial brasileira. O fundamental é qUe defendamos a educa
ção _em todos os sentidos~ porque desconfio de _certas tendêndas 
do atual Ministério da Educação. O atual Ministério da Educação 
tem alguma coisa_ que não é muito simpática ã universidade brasi~ 
!eira. Sente-se no ar. 

E eu espero do Presidente eleito, nosso companheiro Fer
nando H'enrique Cardoso, que não se deixe levar por essas ques
tiúnculas, e como homem impoluto, de passado impoluto, como 
sociólogo, enfrente os energúiD.enos, enfrente Õs- diabólicos e [açã 
prevalecer a educação com.o um todo, a educação como Um quadro 
geral, porque não sei compreender um País pródigo sem bacharéis, 
não sei cOmpreender um País prósPero sem grandes oficiais nas 
Forças Armadas, sem ·grandes médicos, sem grandes advogados, 
Sem grandes economistas. · -

Entender que a sociedade deve ser capitaneada pelos deten
tores do capital é um grande equívoco. Quem deve capitanear aso
ciedade é o conhecimento intelectual e não o poder monetário. 

Essas questões todas, Sr. Presidente, foram devidamente es
tudadaS no momenio oportuno, quando examin"amos esse projeto 
de lei que te_ve --tão sábio trabalho da Deputada Ângela Amin na 
Câmara dos Deputados. E, louve-se, na Câmara dos Deputados bá 
grande aptidão para o diálogo. As grandes reuniões, no âmbito da 
Comissão de Educação, tudo. ali foi dia1ogado, tudo foi perfeita. 
mente discutido. -

Examinou-se ponto 1!- ponto. questão a questão. com todos 
os seus reflexos. Ao chegar ao Senado, era preciso olhar o projetn 
e a Constituição, erà. preciso ver o sistema legal brasileiro e ver o 
projeto, era preciso verificar, )lori.to por ponto, toda a matéria, para 
utilizannos um poder de síntese- a síntese que é lâo importanle ao 
raciocínio humano. E CO!l.Seguimos, sim, usando o linguajar tão 
preferido de hoje, enxugar o texto, diminuí·lo sem alterar sua 
substância: Isso foi devidamente feito. 

Agora, Sr. Presidente, resta-nos examinar novas emenda<>, 
as emendas de plenário. Mi!itas foram feitas perante a Comissão 
de Educação, muitas acolhidas, muitas rejeitadas, muitas aprovei
tadas em parte. Mas todas de grande valor. O Senado tem, sobre 
Educação, um verdadeiro arsenal intelectual. Há vários projetes 
que tratam do assunto,__nqta(iamente o projeto do Senador Darcy 
Ribeiro, que lamentavelmente nesta bora não goza de bom esta.dn 
de saúde, mas que há de voltar para o nosso convívio e aqui, <.:Oill 

os companhetros que vão chegar e os que vão ficar, há de se somnr 
a todos estes e continuar R fOwidáv·e-lluta em prol da Edul'.aç~io no 
nosso País. 

Sr. Presidente, finalmente, o meu apelo é para que o Senado 
não encerre esta Legislatura sem votar o Projeto de Lei de Diretri
zes e Bases da EduCação. Esse é um dever nosso, um dever do 
qual não podemos fugir. Ainda mais tendo em vista que a matéria 



S. 

9200 Quinta-feira 15 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção ll) Dezembro de 1994 

voltará à Câmara dos Deputados, porque aqui foram feitas emen
das, não ·apenas de redação mas também de mérito, maS- que não 
alteraram substancialmente a propositura que veio da Câmarn bai-
xa do País. - - ---- - ---

0 Sr.Josapbat Marinho- Permite V. Ex .. um aparte? 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Ouço com pra

zerV.Ex•. 
O Sr. Josapbat Marinho- Nobre Senador, parece-me que 

a Sugestio de V. Exa se refere, pelo menos: a que seja votado no 
perlodo de convocação extraotdinária. Porque nessas próximas ho
ras seria inadmissível votar em regime de urgência uma lei como a 
de Diretrizes e Bases da Educação. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Mas não é regi
me de urgêncià. A matéria já foi examinada na ComisSão e está re
cebendo emendas em plenário. Ela apenas está em plenáriO- por 
trâmite normal. . 

O Sr. Josapbat Mariuho- Sim. mas é o tempo que resta. 
S6 num regime de convocàção. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sim; digamos 
que há uma urgência de fato, não uma urgência de direito. Porque 
o tempo urge evidentemente, mas, contanto, Senador Josapbat Ma
rinho, que não se encerrem as ã.tividades sem o exame desta maté
ria. Poderá ser até para mudar o parecer, alterá-lo. Haverá tempo 
para isso. Não acredito que o Congresso Nacional vá parar agora 
neste peó.odo em que o Presidente da República vá assumir a PreM 
sidência. 

O sentido ex ato de o Presidente assumir no dia j o de jiliei.io
e no dia 1° de fevereiro os novos parlamentares, é que os compaM 
nbeiros que encerram as su~s atividades levem-na_s ªté 9 _@cio da 
nova LegislatuiL É esse o sentido-. 

Há o perfodo natuTa.I de recesso parlamentar, mas confesso 
que. em oito anos de Senado, não sei o que é recesso. ainda não 
tive o prazer desse recesso. Há sempre alguma coisa, desde a 
Constib.Jinte e nunca há o ~scanso. Espero que não descansemos 
e que, com relativa calma, com relativo temp.:>, n6S examinemos o 
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

O Sr. Josapbat Marinho- E que se restabeleça o gosto da 
maioria peJo plenáriO do Senado. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - É, lamentavel
mente, o gosto está em ;ã -fase. No momento, nOssO plerlário eSiá 
praticamente vazio e a prática ideal neste fmal de trabalho é que 
viessem aqui exatamente para esses debates. 

O Sr. Ja<:quesSilva- Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO- Concedo o apar

te a· V. Ex'". nobre Senador Jacques Silva. 
O Sr. Jacques Silva - Senador Cid Saboia de Carvalho, 

cheguei agora e já encontrei V. Ex• em fase bastante adiantada de 
seu pronunciamento. Pode até ser que V. Ex• já teriha -disCutidO o 
âssunto. Quero ãpenas infori:ri.ar-a V. Ex•, pedindo perdão caso V. 
Ex• já tenha conhecimento, que há um requerimento do Senador 
Irapuan Costa Júnior- que, inclusive, deveria ter sido votado on
tem; foi"retir'ado -,pedindo que essa.'matéria seja encaminhada 
também à ComiSsãO de Constituição, Justiça e Cidadania. Não 
sei se V. Ex• tem conhecimento, pois o requerimento está para 
ser votado. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO -Não, não tinha. 
Não sei bem qual a razão que move o Senador Irapuan Costa JúM 
nior, porque hoje as Comissões, pelo Regimento do Senado, quan
do examinam uma matéria, verificam todos os aspectos: a consti
tucionalidade, a legalidade e a boa técnica legislativa devem cons
tar do veredicto de tcxias as comissões, inclusive da Comissão de 
Educação. 

Não sei o que isso vai significar. mas pode significar que 

não tenhamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 
- Aliás, uma técnica que, na refom1a do Regimento" do Sena
do. deve ser levada muito a sério, porque aqui há aquele hábito 
pelo qual o Regimento permite que certas matérias sejam misterio
samente sepultadas. Há um cemitério de projetos no SeDado Fede
ral e, de-quando em. quando, abre-se uma sepultura nova para rece
ber uma idéia Triiportante, Uma idéia fundamental à República. Na 
Câmara dos Deputados dorm..itam sem nenhuma glória as princi
pais proposituras de Senadores da República. 

Lembro-me de que um dia, em época eleitoral, fui pleítear 
do-então Presidente da Câmara ou era do Líder do PMDB- não 
nle lembro bem- pusesse em votação um projeto de minha autoria. 
cOm garantias à cidadania em épocas eleitorais. E fui ·atendido 
cOmo se fOra um plebeu diante de um representante do velho Egi
to, um faraó, ou um César, uma coisa assim inesperada. E o meu 
projeto, até hoje, aprovado pelo Senado Federal, não foi votado. 

A Câmara dos Deputados tem um cemitério de propctsituras 
do Senado FederaL E aqui temos um 11cemiteriozinho" de proposi
turas que são desviadas do plenário através dessa ouvida de Co
missões. Não estou entrando no mérito do requerimento que foi 
apresentado, porque não conversei com o Senador autor do proje
to, mas quero dizer que a cuvida de comissões. em determinadas 
horas~ não resulta em ootra coisa senão num desvio fonnidável de 
uma matéria importante. 

O-Sr. Josaphat Marinho- Queria apenas fazer uma obser
ya@_ a~_a: _só para lembrar a V. Ex• que ressuscitar, agora, tor· 
nori~se mais fácil, depois das práticas conhecidas de O Incidente . 
em Antares. . 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Ressuscítar fi
coo bem também. Ressuscitar não deixa de ser uma prática que, às 
vezes, é perigosa. talvez pior do que deixar o falecido onde está. 
Muitas vezes é assim. 

Mas são essas práticas, Senador Josaphat Marinho, que o le
varão a um empenho aqui- eu não estarei presente, mas V .Ex• es
tará. Sei que V. &• terá um empenho muito grande para, no novo 
Regimento do Senado Federal, evitar determinados assassínios e 
evitar que certos Lázaros removam aqueles panos dos defuntos 
e saiam-das grutas onde dormitam os cadáveres. Minha impres
são é essa. 

O fato é que o nosSo' RegirilénTo ãioda permite, desgraçada
mente, determinadas operações que levam o Plenário da Casa a se 
desviar~ temas seriíssi::mos, como a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação . 

• Quero dizer que esse Projeto- de Lei não é o ideal, talvez es
teja longe disso, mas, aprovado e trnnsformado em lei, será bem 
melhor do que a legislação que temos em vigor. E ainda mais: OU· 

tra lei, que virá depois desta, terá mais facilidades para a sua con
cepção, para a sua elaborãÇã.o, inclusive a pa.rtif da prática que será 
aplicada pelo Ministério da Educação e pelo Governo Federal 
como um tcxio, nas questões da educação e do ensino no Brasil. 

Ainda estoo esperançoso. Não saio desta tribuna, Sr. Presi
dente, totalmente triste com a infom1ação do Senador Jacques Sil
va. Ainda espero que a razão não permita que se s_epulte a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação após quatro, cin<.'O ou seis anos 
de Câmara dos Deputados e após praticamente tim ano de Sena
do Federal. 

Obrigado, Sr. Presidente. Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 
O SR. LOURIV AL BAYI1ST A (PFL-SE. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e 
Sis. Senadores, registro com satisfãção dois importantes aconteci· 
meritos para Sergipe, para o Nordeste e para o nosso Pais. 
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L::. .. ~--~ ~ ....... u5 u.aJv, boje, no litoral sergipano, o Termi- dólares para financiar o programa. Cada EMado apresentará seus 
nal Matítimo do P~,.-mo de Aracaju, uma luta de mais de cem anos projetes para a análise de viabilidade lécnico-flllailt.:eira. A1é agora 
do povo sergipano e que, fmahnente, apÓs tantos anos se concreti- apenas três Estados estã9 aptos a receber os recui1;os: Sergipe, Ba
za, antiga aspiraça~) de Sergip!, tão importante; tJiii necessária e -in- -h la c Ceará. 
dispensável para n deo;t"nvnlvimcnto <' ~ pmp""~"_n do Estado c de Du~1Ulte a solenidad~ lUl __ sede do BTD, só tr-5:1 1 
nossa região. ram: Inglesias, Itamar e João_ Alves, que rcprc-:~~:;J!( ··'.! •.•. 

Se-n!i;-"" 1 ~r+. ~"'· Pr<"sidcnre. ~st:í \''11 f~·sta por mais esta dote!> nordestinos. Tanto João como Itamar destacaram " mc..r~'· 
conquisla. c•-: r·= ~·iTc'nin ak:mça.da. dt• l'tlj.1 luta \'f'nho part,kipando mente da indústria do turismo no Nordeste e seus efeitos positiw\l~. 
cm toda~ rr>iil·r·~ virln pnhlica. Em 1991. a região-recebeu 2,1 milliões de turist:as:O.os quai:.; 100 

(i •nPr ~>..;untn. Sr. Presidente, S~s. c Srs. Senadores, refe~ milc..Tam estrangeiros. Este ano visitaram o Nordeste -brasilciw] 
re-se ao~·ontr.?tn ao;">inado no último dia 12 cl<' de7cmhro, em Was- milhões de pessoas, sendo que os estrangeiros chegaram a 1 mi· 
bington. ,.,lfl. '' HID, em solcnidaJ(' tia ·j~!:'li pnrticipOO-oGÕverna- !hão. Nos últimos-quatro anos, os vôos da Europa para o NF..a~ 
dor Joã~J Alves hllao, que assinou junto com c, Prf':~identC' Itamar mcntarum de 12 para 36 ao mê.'>. Crmscr]liêrwi·1 .;, •. -. .:. · ., :. 
Franco, e Enriqu<" lglésias,.Presidente do Banco lnteramericano de dois fatos foram destacados: aumento de 24 milhões de oulo:.~: 
De:scnvolvimento. receita do Nordeste e geração de 600 mil novOs empi-egos diretos e 

Esse contrato·de financiamento refere-se ao PRODETIJR, indiretos na regiio nos tíllilp.os quatro anos. 
que v:li.Hberar. já numa primeira etapa. ROO milhões de dólafes O presidente Itamar Franco se disse sati!ifcit0 cm·.,,·. 
para o desenvolvimento da infra-estmtura de turismo no Nordeste, pela primeira vez um contrato de<>sa nature? .a nn l~~,.,., ; ... 
que somente ~~m 1991 recelx--u 2, I T!·ill· ·"--..: •lc· 'll'·i~t.1~. dns quais saltou, em seu pronunciamento. o l~sfor~,_·o de• l'-!••r.l·· :;,• 
mais de 100 mil estrangeiros. Já neste trnn ·.tc !YlJ4, o Nordeste foi bilizaçlin do Pmdetur, sob a coordcnaç;1<l d,, ~·.\v•·c::.··!,. 
visitado por 3 milhões de ~swas. sendo os estrangeiros 1 milhão ves. Na ocasião, também foi muito elogiada a dC"I'•-::;,, ·,._. 
de turistas, o que resultou numa receita adicional de 24 milhões de Cfl/SE para a assinatura do Prodetur. A CTI/NE, mmis~o '-l:.t· 
dólares para o Nordeste, com a geração de 600 mi1 novos empre- defende os interesses do turismo nordestino, é presidida pelo se~ 
gos, nos últimos quatro anos. cretário de Turismo de· Sergipe, José Sales. 

( l f ,, )V('mntlt)T.J r}àO Alves Filho, um dos grandes defensores Gazeta de Sergipe- Aiacaju, 13 de dezembm de 1994, página 2 
da explorn\:·ão rnciollal do turismo na reSlão nordestina, foi o prin-
cipal artiC'Uiador para que esse financiamento se concretizasse, e -A INAUGURAÇÃO DÓ PORTO 
que não henefida l'lpt"nas sergipc. mas tarhl'ém toda a região nor- o governo· do estado inaugura amanhã, o novo porto dt: 
destina. Sergipe, o Tenninai Portuário da Baria dos Coqueiros. Já vi.r:o-u 

O Onv('lTlaclnr .fc1iio Alves Filho, Sr. Prc_sidcnte. realimu em chavão dizer que, este em um sonho secular do sergipar··, ,\ ,. 
seu C:nv•·rn.-. '!nl tr:>h P•·· ;T"''~rt"•liÍ>:~-im.--'.no se"ntidc:i de dOtâr o R de ser um chavão. é pura verdade. esgata uma vmJi.~·.it: .... !.· 

Estadn t'• •"'n.jUHda mfra-••· " ' ; .; w;t. Vários idéia, e uma ação política que v1·m desde Inácio J•1aqui;n i\,uh. ,:•. 
projeto::: fm~ .. , 1 r.a!iJ'ado~. incentivou-se a C<)-.1-st.,w'i•) rf1• rriP!hora- quando mudou a capital de Sergl!'\' de São Cri'it•wii1l pl>.ilt ,\r :•1 ..t_;•L 

mcntos na rn 1,.. hC'(cleim. as estra.das foram ntf'Jh, ':!d;J.s. construiu- em busca de melhores condíções portuárias. l'inalm('nte- f'~lt.' :-:.•ni•· 
se o trecho l'Omplementar ã Linha Verde, ligan(lt• ~nlva.dor a Ara- é concretizado, e nada melhor do que, uma homenagem. nnE c'('\'" 
caju pela heif<t da prnia e. em final dt" <:PI,......,

1
" · · <nau gorada a rência, a todos aqueles sergipan1 ·~ que, ao lnng'' rif'- '·' -" ' 

nova orla m;::üima m1 J-.airrn do /u '' ·-! .\Yflcaju, t"m tafhrmnn p1•1a sua concretiza\âo. 
termos de inf'ra·e,,.t1Utura turística. uma d: · t'!'l:• .l'.'s mzis equipadas Já houve tempo, aquí nesta Gv.eta. e nesll' ,.,, ~.,., , ...... . 
Je trxl:J rt''o!iãn N<,rdest.;. o jornalista Orlando Dantas se balia. 'de-fo1m:• ·,., .. ! ·o~' · 

Fin;lizan,lcl, Sr. Presidénte. qu•'.n' ml' c,.mgratular com o projeto de um porto estuarino, contra a idéia de um p1 :. , ,I!' 

Gnvcmo do Estado na pessoa do Govemadur João Alves, e peço a aberto. Então, achava-se que, uma riqueza natural comv l. l .. t, 

transcriÇ"ào c-om o meu prnnunciamento da notícia publicada no do Rio Sergipe, não era algo para ser desprezado. O problemu 
jornal da Manhã. edi~·ão de,-:; de- d<'zcmbron·rrente, intitulada boca da barra, era contomávellecnicamente. Afmal. m·nhum p:..:h 
"Governador participa de solenidade nos E~tãdns Unidos- BID do mundo bavia desprezado um tal benefício. Hoje. :--s.il! 11_,. ·w 

vai Ji'bcrarre~.:ursos pm·a I' Nordeste". está superada. O porto foi construído -em mar aberto. '".-·11 ~·· · 
Muito obrigado. ou seja, afastado da costa. Tem limitações técnicas. tem -um perfil 

DOCUMENTO-A QUE SE REtERE O SR. LOU- mais apropriado para graneis, etp. detrimento de carga ger.1J, m<:s 
R!\.' AI, BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: que, está perl'eitamente adequado a dar um impulso no desenvo~vJ

Ga.7J.'ta de Sergipe- Aracaju, 13 de de7f'nlhrn de 1994. página. :I 

GQVCRN'AOOR JOÃO ALVES ASSINA 
NOS EUA CONTRA TO DO PRODIITUR 

Washirgt.--.n. E~!:,d,Y.' UniJ,Js. i'n1 :' .J, ''lll'tn dt• um fato 
histórico parn" r-..·•rd,•o.::t• 1--1:•-.il••in· ·1 :'-': •.. , .. 1., d' n•nlmto do 
Pnx.k!:JJ. 'I'•L' .u :.1.._ .. •: :udl!ôç~ Je úuJ:.uc~ J.o~.: ( ''•'' }.• !::f1~1 t'S· 
trutur;J IL";. r•:1 ••·g!~ll' .. ~L·rgipc está entre tlS bcnrli~·iaút,~. E t' 

gcwem:1dor J ,,àn Alves Filho, presente à solenic!a_~~· assinou o do
cumento juntn com o presidente Itamar Franco e Enrique lglesias, 
presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vai 
finanCiar o projeto. 

João Alves liderou a luta do Nordeste pela aprovação do 
Pn'l{]('("r l'>.ô, .... --~ .... ;, .. f.:: .. ~~~:: __ :_ ::: ~.:.:.: ?~ :~-.:~?-,~~ d,.. 

mento industrial do estado de Sergipe. -
O estadcl conseguiu dois tentos irnportant~s que -deY:~m ::.~r 

regi~trndos. O primeiro foi- ConsegUii dO governo ft·d~l ::> 
p011o ck .';crgipc fosse ciassificadtl romo Tcrmir;;: t 1' ' ·' 

de Ter('(' iro-~. Parece uma finda jlllidica. um :L·cni~,·j-.-nu ·:,•;,· 
pn~ssão prática. Mas ao contráric•, foi algo imp.,rt.tnc•·. 1· .--<"ir' 
<.JUC, livmssc o novo porto de toJa uma legislação anaciÓ!tiC<l. ,, 
c.<;Lá inviahili7ando, por obrigar a tt.'r um custo operal'ionat alto. cl'i 

portos brasileiros. Com isso. o P01to de Sergipe poderá ter flS f;p • 

f~s mais baixas do B:r:asil, o que o tornari'1 e,.,mpctiti\ t} l;1:. ,., .. ,. · 
ualmente. O segundo foi _entregar a administr.u~·ãv du I·:.Pl1;: .. : 

para a Vale do Rio Doce, uma empresa estatal, com característi..:as 
de empresa privada, com inegável competêl!cia .na exploração de 
terminais portuários e de transporte marftimo. O estado conscienti
?i'JIT-se que não tinha competência para adminiSuai urn porto. ror-
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nando-o competitivo. 
Sem dúvida agora estamos em festa. Um sonho concretiza

do e tudo o mais. Mas nunca é demais prevenir -certos detalhes, 
que precisam ser observados pelo governo do estado. o atual, e o 
que COID.eça no dia 1 o de janeiro. Não :se pode deixar que o COipO

mtivismo sindical prejudique as operações portuárias em Sergipe, 
como o fez em todo o Brasil. A legislação doS portos ]iermite que, 
um Terminal Privado para Uso de Terceiros, fique de fora destes 
atentados à competitividade. Mas nunca é demais permanecer aler
ta, contra as pressões que surgilio de todos os pontos. Uma outra 
questão também é que, o governo do estado tem que manter um 
estreito relacionamento com a C'la Vale do Rio Doce, na adminis
tração do porto. Isto porque, não necessariari;J.ente o que será bom 
para • v ale oomo empresa, na condição de operadora do porto, 
pode ser bom para Sergipe, em relação ao seu desenvolvimento. 
Ou seja, contmtos de cargas mais rentáveis de outros: estados, po
dem ter preferência,. em relação a cargas que para o estado como 
um todo, devam ser prioritárias. 

No mais, é festejar esta grande data, que deve entrar defmi
tivamente na história do estado de Sergipe. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Affooso Camargo - Almir Gabriel - Cid Saboia de Carva· 

lho - Fernando Henrique Cardoso - Humberto Lucena - Hydekel 
Freitas- João França- José Eduardo- José Paulo Biso!- Marlu
ce Pinto- Raimundo Lira- Teotôn.io Vilela Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte -

Brasília, 6 de dezembro de 1994 

REQUERIMENTO N•1.035, DE 1!194 _ 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. l3, 1° do Regimento Interno do Senado 

Federal, solicito que sejam consideradas licenças autorizadas as 
minhas ausências nos dias I, 4, 7. 9, 10,16, 17, 1&,21,25,e28de 
novembro, quando não compareci ao plenário, em razão da coor
denação de assuntos partidários i:J.à mtm Estado. - Senador Hyde· , 
kd Freitas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Será cumpri· 
da a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lidD e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.036, DE 1994 

Requeiro nos termos regimentais, sejam cons]deradaS como 
lirença. os dias 4, 5, 6, 7, 10, II. 13, 14, 18, 19. 21 e 31 de outu
bro; !, 4, 10, 16, 25 e 30 de novembro e I e 2 de derembro, quan
do me enco~riva em meu Estado nataJ, em virtude de compromis-
sos partidários. - · 

Brasília, 13 de dezembro de 1994. - Senador Humberto 
Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Será cumpri
da a deliberação do Plenário. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE LEIDO SENADO N• 96, DE 1994 

Estabelece normas para a divulgação de pes
quisas e testes pré-eleitorais e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1 o A divulgação de pesquisas e testes pré-eleitorais ob. 

senrará inteuegno mínimo de 30 _(trinta) dias e far-se-á sempre na 
primeira semana do_ mês. 

Parágrafo único. É vedada a divulgação a que se refere o 
caput deste artigo nos triilia dias que antecedem as eleições. 

Art. 2° O disposto no artigo anterior deve ser observado por 
entidades e empresas que realizem testes e pesquisas de que trata 
esta Lei, bem como por órgãos veiculadores, partidos, coligações e 
candidatos. 

Art. 3° Os responsáveís pela inobSe!vânda âo disposto no 
art. 1° desta Lei estarão sujeitos ãs penas cóminadas no art. 297 da 
Lei n•4.737, de 15 de julho de 1965. 

Art. 4°Esta Lei eniia em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Há, boje, um 3.mplo consenso sotn a necessidã.d~ dC serem 
adotadas normas mais rígidas no que concerne à divulgação das 
chamadas pesquisas eleitorais. Com efeito, ainda agora, no proces
so eleitoral recém-fmdo, observamos a desregrada manipulação, 
por meios de comunicação de massa e mesmo por partidos e can
didatos, de resultados de pesquisas eleitomis. Registre-se, a propó
sito;' que muitos desses resultados foram desmentidos pelos resul
tados da umas. 

Quanto a essa matéria, parece-nos que nenhum estudioso do 
fenômeno eleitoral discorda da influência nefasta que, não as pes
quisas eleitomis em si nlesmaS, mas o seu -liso ãélico e oportuiiiSta~ 
têm nas eleições contemporâneas. 

-:Dessa fOrma, faz-se neCessário que o Congresso Nacio
nal procure adotar normas que permitam o tratamento adequado 
ao assunto. 

É este o objetivo da presente proposição. que almeja disci
plinar a divulgação das pesquisas e testes pré-eleitorais em nosso 
País com o fi_m de c~mferir maior legítimidade às eleições ao afas
tar instrumentos que possibilitam o desvírtuamento da vontade do 
eleitorado. 

Ante o exJX)sto solicitamos o apoio dos nobres colegas para
a aprovação do projeto de lei ora justificado. 

Sala das S_essões, 14 de deZembro de 1994.- Senador Juta
by Magalhães. 

LEIN"4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965 

Institui o Código Eleitoral 

Art. 1° Este Código contém normas destinadas a assegurar a 
organização e o exercício de direitos políticos precípuamente os de 
votar e ser votado. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá [ns. 
truções para sua fiel execução. --- -

Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio: 
Pena- Detenção até seis meses-e pagamento de 60 a JOO

dias-multa. 

(À ComiSsão de C(l!t..<'!iluíÇão, Jusliça e Cidada· 
nia- Decisão Terminativa.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O projeto será 
encami.ribado à publicação e remetido à Comissão Competente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Esgotado o 
tempo destinado ao Expediente. 

Passa-se à 
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ORDEM DO DIA quinhentos mil marcos alemães). Tais alterações, como bem expli

Sobre a mesa. requerimento que s~ lido pelo Sr. 1 ~§ecre
tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N°1.037,DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimen!O Interno, re

queiro inversão da Ordem do Dia, a fl.m de que as matérias cons~ 
tantes dos itens 33 e 44- sejam submetidas ao Plenário em 1° lugar 
e 2° lugar. respectivamente. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994- - Reinaldo 
Duarte. .... 

O SR. PRE!!IDENTE (Oiagas Rodrigues)- Aprovado o 
requerimento, sení feita a inversão solicitada. · 

O SR. PRESIDENTE (Oiagas Rodrigues)- Item 33: 

MENSAGEM N" 293, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termOs do 

art. 336, b, do Regimen!O Interno) 

Mensagem n• 293, de 1994 (n• 713/94, na ori
gem), através da qual o Senhor Presidente da República 
solicita ao Seliado Fedem! a renatificação da Resolução 
n•3o, de 13 de abril de 1994, que antoriza a Ucião a rea
li:mr operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt 
für Wiederaufbau - KIW; no valor equivalente a DM 
27.000.000,00, sendo DM 24.500.000,00 a título de em
prestimo e DM 2500.000,00 comó· ooniritiUíção fman- . 
ceira, destinando-se os recursos ao fmanciamento parcial 
do Projeto Ações Básicas de Sãúde no Ceará, a cargo do 
Ministério da Saúde. 

(Dependendo. de parecer da Comissão de Assun~ 
tos Econômicos) . 

Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Reginaldo Duarte para proferir parecer sobre a ma
téria. em-substituição à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB-CE. Para emitir 
parecer.) - Sr. Presidente, SN e Srs. Senadores, o Senhor Presi
dente da Repóblica, por intennédio da Mensagem n• 293, de 1994 
(Mensagem no 713, de os de setembro de 1994, na Origem), ~li
cita renatificação da Resolução no 30, de I 3 de--abril de 1994, que 
trata da contratação de operação de crédito externo, junto ao Kre
ditamtâlt -fúr Wiedraufbau - K.tW, destinada ao financiamento 
parcial do_ Projeto Ações Básicas de Saú~e no Ceará. a cargo do 
Ministério da Saúde. 

O Projeto integra o Programa Saúde B-ásiCa 00 NOrdeste IL 
fmançiado pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvol
vimento - BIRD (Banco Mundial). Os recursos do Kf\V serão 
aplicados, através de convênio a ser celebrado entre a União e o 
Governo do Estado d~ Ceará, em duas regiões - DU:etorias Regio
nais de Saúde de Sobral e de Jtapipoca -, tendo como objetivo 
principal o fortalecimento dos sexviços básicos de saúde em -áreas 
de baixa renda. 

A referida operação de crédito foi aprovada pelo Senado 
Federal medianle a Resolução n° 30, de 13 de abril de 1994, e pu
blicada no D.O.U. de IS de abril de 1994, na quaJ conslaram as 
condições básicas para sua realização. 

Ocorre que os valores do fmanciarriento e da contribuição 
financeira foram alterados após mencionada aprovação pelo Sena
do Federal, passando a operação a ter o valor total reduzido do 
équivalente à DM 27.000.000.00 (vfute e Sete milhões de marCos 
alemães) para o equivalente a DM 13-S(X:Ü)OÚ,OO (treze milhões e 

cw a Secretaria do Tesouro Nacional em seu Parecer STN/CO
REF/DIREF n• 217, de 10.08.94, decorrem de entendimen!Os 
mantidos entre uma delegação do KfW e auroridades do Estado do 
Ceará, em março do corrente ano. 

A referida operação de crédito, por conseguinte, passa a ter 
as seguintes caracterlsticas: 

a) valor do fmanciamen!O: DM 12.000.000,00 (doze niilhõ
es de marcos alemães); 

b) contribuição financeira: DM 1.500Xl00,00 (um milhão e 
quinhentos mil marcos alemães), não reembolsáveis nos termos 
-contratuais; 

c) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cinco cen
tésimos pÓr centO ao ano), calculada para um perlodo que começa 
três meses após a assinaOJra do contrato e termina no dia em que 
os desembolsos forem debitados, sendo exigível semestralmente, a 
30 de junho e 31 de dezembro; 

d) amortização: 30 (trinta) prestações semestrais, sucessi
vas, _todas no valor de DM 400.000,00 (quatrocentos mil_marcos 
alemães). A primeira prestação vencendo em 30.06.2000 e a l.llli
ma em 30.12.2014; 

e) juros: 4,5% a.a. (quatro e meio por cento ao ano), exigí
veis semestralmente, a 30 de junho e 31 de dezembro; 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52, incisos V 
a IX, da Constituição Fedei"a.1, combinado com o art. 3~?. parágra
fo único, alínea ''a'', do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa 
de projeto de resolução que implique no exercício da competência 
privativa do Senado Federnl de dispor sobre limites globais e con
dições para a realização de operações de crédito interno e externo, 
incluída a prestação de gar.mtia, pela União, Estados. Distrito Fe
deral, Municípios e suas respect1vas autarquias. 

Os autos do presente processo encontrnm-se instruídos com 
a documentação exigida pela Resolução D0 96, de 1989, que esta
belece limites e condições para a realização de operações de crédi
to externo e interno da Umão, de suas autarquias e demais entida
des controladas pelo poder público federal. 

Os Pareceres PGFN/COF/n• 973194 da Procuradoria Geral 
da Fazenda Nacional, que aprecia os aspectos jurídicos da conces
são da garantia pela União, ci n° 217 STN! COREF/DIREF, de 
10.08.94, da Secretaria do Tesouro Nacional, que examina ames
ma concessão em termos do mérito da operação fmanceira, decla
ram não haver nenhum óbice à alteração da condições anterior
mente apiQvadas, sobre os quais valem as seguintes observações: 

1. o Banco Central c:;lo Brasil, mediante a mensagem BA
CEN/FIRCEID!AUT/SUCRE-C-941158, de 22.08.94, adi!Ou ore
ferido credeÓciamento, ressaltando que, anteriormente à assinatura 
do contntto, deve ser prarogada a carta CR.EDE-941007, acima re-
ferida, cujo prazo de validade encon~-se vencido: _ _ 

2. o empréstimo será conCedido pelo Kreditanstalt fiir Wie
deraufbau- K.tW, órgão de cooperação financeira do governo ale
mão; na respectiva minuta contratual foram estipt~ladas as cláusu
las e condições usuais de tais operações, que estão em conformida
de com a legislação brasileira aplicável à espécie; 

3. os artigos 2° e 7° do contrato de empréstim-o estabelecem 
exigências cujo atendimento é condição para efetivação do primei
ro desemb- tso; tais artigos dizem respeito à responsabilidade das 
partes, à I· .itimidade de representação e ao pronunciamento pré
viO do K.f sobre os termos do convênio <1 ser_ firmado com o Es-
tado do C á. · 

A de se evitar que a operação eja desncccssruiamente 
onerada r incidência de comissão de compronúso"). rl~'orrenle 
de çlemora·. 1a efeti.vação de desembolsos, entcr~ó•· ytJe. prclim.i. 
nannente à assinatura do contr.lto. o Minist~rir. da Saúde deve 
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: 1, ·~·;1.1.. Hwdiante inclusive manifestação do KJW, p cumpri
:!., .• t-.rdidonantes previstas nos artigos 2° e 7° do Contrato 

· . ,, ·, de Contl:l'Quição Fiuanceim e de Execução do Pro
, I. ,;'I _._,1a d~verá serapresemada à STN. 

. · tt· mencionar, ainda, que a celebração do Convê-

cõndJciodtctes previstas nos artigos 2° ~--7° dt; Contrato 
de Emprésumo, dC' Contribuição Financeira e: Jt· L:<ecu
ção do Projeto. 

:.· .~~1l~~:.tC.t'!O da Saúde_e o Estad~ do Ceaiá deverá obser
V.:l! <J.s di!-po:-:içfles constantes das Instruções Normativas da STN 
r:.··-,, íJ}. .e 03, de 19.04.93, cujas exigências, em especial as relacio
a;,das rum a adimplência do oonvenente deverão estar atendidas 
por ocasião da assina nua do referido instrumento. 

;\rt. 4° A C'0!1lrala,·jn J;• ()r' '1-:J,':\O ;··. retiJto ex

ternt) a qu·.~ se rd~..-'TC 1.) art. i" dcv~~rá_ efeti·.- ... : ~.· 11,' fil';J7.0 

máximo de 540 (~.tuillhcntus c I.J.L.dl'Cnta) Uia~ \ . li 'l:tdl)S da 
data da puhlicação desta Re:Soluç_ão. 

Art. 5(> Rt·vogam-se as !isp..lo~,·.-~n t•n! .·,. -~~n. 

especialmentt~ a Resolução n" Jll. de ! 3 '~~~ <•h·•l ,,, , J94 . 
. Art. 6° Esta Resolução entrn C'lll vípN n.t .!.na de 

sua publkação. Manüesto·me, aSsini, favoravelmente às alterações das ca· 
· · ,. <b upcmção de crédito objeto da Resolução D0 30. de 
, • , , . lX~· : 9Y4, ~os termos do seguinte: 

PROJhTO DE RESOLUÇÃO N" 109. DE 1994 

Autoriza a União a. contratar operãção de crédito 
externo junto ao KrediLanstalt für Wiedraufbau - ~rw. 
no valor equivalente a DM 13500.000,00 (treZe milhões 
e quinhentos mil marcos alemães}, sendo DM 
12.000.000,00 (doze milhões de man:os alemães) a títu· 
: J 1;.· empréstimo e DM l.SOO.(X)().OO (um mllhã.o e quiM 
nht}ntos mil marcos alemães) como contribuiÇãO fman
ceira, destinando-se os recursos ao fmanciameb.tó parcial 
do Projeto Ações Básicas de SalÍde no Ceará, a cargo do 
Ministério da SalÍde. 

O Seoado Federal resolve: 
Art. 1 o É a República Federativa do Brasil, nos 

lCIDhlS da Resolução D0 96, de 1989, do Senado Federal. 
':~tlo.)tTi'.ada a realizar a opt..'nlção de crédito externo junto 
ao ·~ditanstà.lt fiir Wicdraufbau - KfW, no valor equt· 
valenTe a DM 13.500.000.00 (treze milhões e quinhentt.ls 
mil marcos alemães), sendo DM 12.000..()()).00 (doze 
milhões de marcos alemães) a tíbllo de empréstimo e 
DM 1.500.000.6o- (um milhão e quinhentos mil marcos 
alemães) como contribuição fmanceira. 

!'arágrafo único. Os recursos referidos no çaput_ 
,;, .~r~,JanH·.c ao fmanc_iameilto pareia)_ do Projeto A~·õc:; 
H~··a:. J.e Saúde no Ceará. a cargo do Ministério da 
Saúde. -· · · 

(~o parecer.~: .. Pn·.:i_'·'· ntl'. 
O SR. P';, ,., ···~~·fT ,., · ...... _;;.lll'') t·, pmc:cr 

umdu1 JX':la ai'··.\ '"\'"' l.hl J'l'<lJehl d,• l~v,,.•'l•.·' 1J'' [('J9. de 
1994, que autoriza a União a contratar Ppt~r~ção d<' t·rCdito ex tem() 
no valor de 13 milhF~::o e 500 mil maiTos Jk•nliic>~ ,.,._~o~~~ I? milhõ· 
es de marcos a títukl de empréstimo c I milhão c .'l(~J ltlii marcos 
alemães como conUihuJ~·ao lrnanceira, destinando-se os recursos 
ao financiamento par•·1al Jo Projeto AçflCS llásicas de Saúdt• no 
Ceará, a cargo dç Minislérill flã SaúJc. 

Completada a fase de ins.truçãu. passa-se à d1~~u,,,h1 dt) 
pro~to em turno único. · 

~ Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a_ discus!-ão. 
Ein votação. 
Os Srs. Sr·n:J•J;-,i···· 

tados. (Pausa.) 
Aprovad·'· 

r:·,. ,, ~'Y'lrovam_ qucirar, r- .,.,a,,,.,.< 1· scn-

A matéria v:ti :"; ( '<Hi:Í:o:são l)i'!'l't(lra p::!";t1'" n·d:-, ;:· ·, t •t. 

O SR. PRft.;!l~~.-rrn: (f'!iag.a.~ Rodr['lH'r' "-:, 1wsa. 
parecer da Comi-;.->~·~ · 'm•tr• :1 <•lcrecendo a n•.hJI(• fi,,,! . ;l\:..10 

. da. que será lidn p-•1,· --:r. 1" Se~'Tctário. 

(I )a Coniissào lJiretoJa) 

R('daçã0 final do Projeto de Rcsoluçãg n° 109, 
de 1994. 

Art. 2° A operação de ctédito externo· a que sere- A Comissão Diretora apresenta a redação final U.o Projeto 
fere o art. 1° tem as seguintes características~--- de Resolução n° 109, de 1994, que au!Ori7.a a l lni1in a <"0ntratar 

a) valor do financiamento: DM 12.o:JO:C)(XJJXJ -~operação de crédito externo junto ao Kreditanstalt fúr Wiedrauf-
(doze milhões de llllll'OOS alemães); b"l'- KFW, no valor equivalente a DM t:l.500.000,0ú (trelC mi· 

b) contribuição financeira: DM 1.500.000.00 (um Jhões e quinhentüs mil marcos alemães), sendo DM 12.000.000.00 
;111mao c quinhentos mil marcos alemães). não reembol-_ (doze milhOes de marcos .l!iemãcs) a título de empréstimo e UM 
s.t\'t'~s nos termos contratuais; 1.500.(X)(),00 (um milhãu e quinhentos mil marc.os alemães) como 

c) <.'omissão de compromisso: 0.,25% a.a.. (vinte e contnOuição fimmccira. destinando-se os rtX·ursos av (manciamcn-
\ , . 1, 1 t ~,:entésimos por cento ao ano), calculada para um to parcial do I 'WJ.-"' ,\,_\li!-~ Básicas Je Saúdt' fll) CcJ.rá", a nu·go 
pcnuJo que começa três meses após a assinatura do con- do_Ministério Ja ~aúdc. 
:talt., c termina no dia em que os desembolsos forem de- Sala de Reuniões da Conü:;são, 14 de Ja .... ·rnbH' de 1994.-
:·i::.1•i1•_,. sc-nd,1 exigível-se~stralmente, a 30 de junho e Chagas Rodrigues. PtesiJLnte- Nabo r Júnior, Relator- Júnia 

,:.;t.c.anhro; Marise- Lucídio Port~.Jia 
~} amortização: 30 (trinta) prestações semestrais, 

sucessivas, todas no valor de DM 400.000,00 (quafr<).: 
centos mil marcos alemães). A primeira prestação ven
cendo em30.ü6.2000 e a última em 30.12:2014; 

e) juros: 4.5% a.a. (quatro e meiO por cento ao 
ano), exigíveis semestralmente, a 30 de junho e 31 de 
·lP:(.embro; 

Art. 3° A celebração do contrato de que trata esta 
· •'. ··i'~·;üo Jeverá ser precedida de manifestação escrita 

., , ,-.';"t.!d!\anstalt für Wicdrautbau - KfW, quando ao 
·.~,q .. ,;:~··r~tJ, por parte do Ministério da Saúde, das 

ANEXO AO PARECER W307. DE 1994 

Faço saber que o Senado federal aprovou, l~ eu, Presidente, 
nos termos do art 48. item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO W , DE 1994 

_ Autoriza a União a contratar operação de cré
dito externo jUnto ao Kreditanstalt für Wicdcrauf~ 
bau - KFW, no valor equivalente a DM a 
13.500.000,00, sendo DM 12.000.000,00 a título de 
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~~préstimo e DM 1.500.000,00, como contribuição fi
nanceira, destinando-se os recursos ao financiamento 
parcial do Projeto Ações Básicas de Saúde no Ceará, 
a cargo do Minisario da Saúde. 

O Senado Federnl resolve: 
A.rt. 1° É a República Federativa_ do Brasil, nos tetmos da 

Resolução n" 96, de 1989, do Senado Fecteral, autorizada a reali2ar 
operação de crédito ex temo junto ao Kredi~talt für Wiedemuf
ban - KFW, no valor equivalente a DM 13500.ooo;oo (treze mi
lhões e cjuinbentos mil marcos alemães), sendo DM 12.000.000,00 
(doze milhões de marcos alemães) a_titul_o Çle empléstíi:n<)-e DM 
1.500.000,00 (um milhão e quiiihCntoS mil-marcos alemães), como 
contribuição fmançeira. · _ 

Parágrafo único. OS recursos referidos no caput deste arti
go, destinam-se ao fmanciamento parcial do Projeto A-ções Básf
cas de Saúde no Ceará, a ·cargo do Ministério da Saúde. 

Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere ·o art. 
1 o tem as seguintes camcterlsticas: -

a) valor do rmanciamento: DM 12000.000,00; 
b) contribuição financeira: DM 1.500.000,00,_não ree-tD

bolsáv~is..nos termos contratuais~ 
c) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte e cizico 

centésimos por cerito ao ãnõ), calo.Jiada parn um perlodo que co
meça três meses após a as~inatura do contrato e termina no dia em 
que os desembolsos forem debitados, sendo exigível semestral· 
mente. a 30 de junho e 3 I de -dCúlD.bro; 

d) amortWtção: trinta prestações ~semestrais, sucessivas, 
todas no valor de DM 400.000,00 (ci~!!rocentos t;W1 maroos ale~ 
mães). a primeira prestação vencendo em 30 de junho de texx> e a
última em30 de dezembro de 2014; 

e) juros: 4.5% a .a. (qua1r0 e meio por_6ento-ao~ano), exigí
veis semestralmente, a 30 de junho e 31 de dezembro. 

Art. 3°-A celebração do contrato de que trata esta Resolução 
deverá ser precedida de manifeStação escrilã. do Kreditanstalt für 
Wiederaufbau - KFW, quanto ao cumprimeritO, por parte do Mi
nistério da Saúde, das condicionantes previstas nos arts. 2_0 ~ 7° do_ 
Contrato de Empréstimo de ContribuiçãO Financeíra e de F.xecu. 
ção do Projeto. 

Art. 4° A contratação da operação de crédito ex. temo a que 
se refere o art. 1° deverá efetivar.se no prazo máxiino de quinhen
los e quarenla dia.<, contados da dala da publicação desta Resolução. 

Art. 5~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. - -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Eslando a 
matéria em regime de urgência, passa· se à imediata apreciação da 
redação ftnal. 

Em discussão a redação final. (Pausa.) 
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) · · 
Aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 44 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 35, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do 

art. 172. I, do Regimento Interno) 

N° 3.172, de 1992, na Casa de origem,-~-~ io.!ciati
va do Ministério Público da União, que dispõe sobre a 
criação de Procuradorias da República em municípios 
do interior, e dá outras providências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o 
nobre Senador Cid Saboia de Carvalho para proferir parecer sobre 
a matéria, em substibliçâO à Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania. 

O SR. CID SABOlA DE CARVALHO (PMDB-CE. Para 
proferir parecer. ) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, parecer 

·sobre Projeto de Lei da Câmara n" 35, de !994, dispondo sobre a 
~o de Procuradorias da República em Munidpios do interior. 

9 Projeto apresenia providências que enumero. 
E submetido a exame o referido Projeto de Lei e a proposi~ 

tura cria, no âmbito do Ministério Público Federai; as Procurado
rias _da República dos Municípios de Santana do Livramento, Ca
xias do Sul, Bagé e Novo Ham_burgo. no Estado do Rio Grande do 
Sul; e Maringá, Umua.rama e Guarapuava, no Estado do Paraná. 

Cria, ainda, no quadro do mesmo órgão, os cargos em co
missão do Gru_po_-Direçã.O e Assessorn.~nto Superiores e 92 Gra

. tificações de Gabinete. 
Conforme explica o seu eminente autor, visa a· píopositura 

adequar a estrutura do Ministério Público Federal à da ~ustiça Fe
deral de Fpmeiro Grau da 4• RegiãÕ,-alterada pela Lei n° 8.424, de 
19 de maio de 1992. 

ObjetiVa ãSSim o Projeto em questão dar ao Mini"stério Pú
blico da União melhores condições de desempenho de suas missõ-
es institucionais. ~ 

Na C~ dos Deputados, o Projeto foi examinado pelas 
Comissões d~_ Trabalho, de Admínistrn.ção e Serviço Público, de 
Finãnças e Tributação e de Constiruição e Justiça e de Redação, 
obtendo parecer favorável. 

Foi aprovada no plenário clã. Câmara dos Deputados esta 
propositura e vem agora para revisão no Senado Federal. _ 

Os requiSitgs formais de constitucionalidade são atendidos 
pelo Projeto de Lei n° 35, de 1994, tendo em vista que a matéria 
deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art. 48, X e XI), de ini
cialiva do MiniSléciQPúblico (CF, art._l27, § ZOJ-

No que diz respeito à juridicidade e técnica legislativa, não 
há reparos. _ 

Quanto ao mérito, cabe ressaltar a importância da proposi
tura. Certamente, é do mais alto interesse público que o Ministério 
Público da União esteja organizãdo pari passu OOni-a Justiça Fe
deral. com o objetivo de melhor se desincumbir das relevantes __ 
funções essenciais ã Justiça no que concerne às motivações que es
tão a seu cargo. 

o requisito de constitucióD.alidade material já mereceu exa
me por parte da Câmara dos Deputados, por intermédio âe sua Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação. 

Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projelo de Lei 
da Câmara no 35, de 1994; inclusive, oS'te:imos do Oficio PGR no 
1.068, de 14 de junho de 1994, subscrito pelo Excelentíssimo Sr. 
Procurador-Geral da Repíblica, uma vez que trala de cotreção ma
terial na proposição originária. 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O parecer 

conclui favOraVelmente à proposição. 
A matéria _ficará sobre ã OOa durante cinco sessões ordiná

rias, a flin de receber emendas, nos termos do art. 235. inciso II. d, 
do Regimento Interno. 

A Presidência retlra da pauta, nos termos do art. 175, e, do 
Regimento Interno, as matériaS j:)CD.denles de pareceres. 

As- demais niatérias, em fase de votação, deixam de ser 
apreciadas por falta de quorum qualificado no plenário. 
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São os seguintes os iteris retirados de pauta, nos 
termos do art. 175, e, do Regimento Interno 

18 
PROJETO DE D~O LEGISLATIVO N"62, DE 1993 

(lncluído=-em Ordem çlo Dia, no~ termos do 
art. 3 .. .'~5, VIU, 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:Pfova o ato que renova a concessão outorgada à SOCIEDADE· 
RÁDIO VILA REAL LTDA., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Cuiabá, Estado de Mato 
Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação)_ 

19 
PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Ein regime de urgência, nos termos do 
art. 37s.·vm. do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n.s 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), que 
.avrova o ato que renova a concessão outorgada ~_SOCIEDADE 
RADIO EMISSORA P ARANAENSE SI A para explorar serviço 
de radiodifusão 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, DEl993 

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

Discussão, em turno único, do Projeto de Deçreto Legislati
vo no 69. de 1993 (n° 313/93, na Câmara dos Deputados), que 
apro' il o .ato que outorga pennissão à RÁDIO MARIANA LTDA. 
para explorar serviço de radiod_ifusão sonora em freqUência m<Xiu
lada na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais. (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. YID. dQ_Regirllento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
tivo n° .8. de 1994 (n° 303/93, na Câmara dos Depl}tados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada à RADJO CUL
TURA DE PAULO AFONSO L TDA .. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Paulo 
Afonso. Estado da Bahia (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. vm, do Regimento Interno) 

Diso:.vss_ão. em turno único, do Projeto de Derreto Legislati. 
vo n° 20. de 1994 (n° 266/93. -na Câmara dos DepUtados). que 
aprova o ato que renova a ~ssão outorgada à REDE NOVA 
TERRA DE RADIODIFUSÃO LTDA .. atuaimente denominada 
REDE FÊNIX DE COMUNICAÇÃO LTDA., para explorar serVI· 
ço 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 N°21, DE !994 

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

Discussão, 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 perinissão da FM RADIO INDE
PENDENTE DE ARCO VERDE I .TDA .. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de krco
verde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de parecer da ComisM 
são de Edu_cação) 

. ' 24 
PROJETO DE DECRETO LUOISI.AT!VO N° 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, Vill, parágrafo único, do Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projt-to d~ Decreto L_eg!slati
vo n° 26, de 1994 (n° 344/93, na Cârn.ara_ dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga· pernlissão à RÁDIO CAMPOS DOU
RADOS FM LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonorã 
·em freqüência modulada na Cidade de Medianeira~- Estado do Pa
raná. (Dependendo de parecer da Ümlissão_@ E_dºçação) 

25 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°39. DE 1994 

(Incluído cm Ordem do Dia, nos termos do 
art. 375, Vlll, _do Reg~ento Interno) 

'Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 39, de -1994 (nõ 2%/93. na C"âmara dos Deputados), que 
aprova o ato que- outorga pem1is<;ão à RÁDIO SERRA NEGRA 
FM LTDA., para explorar serviço de radicx:Hrusão sonora em 'fre
qUência modulada na Cidade de Alterosa. Estack1 de Minas Gerais. 
(Dependendo de parecer da Comissão de: Educação) 

29 
PROJETO DE LEIDA CÃMARA N" ,1'1. DL 1994 

(Incluído cm Ordem do Dia nos tctmos do 
art. 336, ''b", do Regimcni.O Interno) 

Discussão. cm lumo único, Jn Pr,d('!O de Lei Ja Câmara no 
117. de 1994 (riõ 4J 51/9~. na CaSa11e origem), que altera disposi
tivos do Decrt"to-Lei n° 22-7, dt· 2X de fevereiro de 196_7. 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e de Serviços de Infra-Estrutura) 

30 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 122, DE 1994 

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

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
122, de 1994 (n° 4.714/94, na Casa de origem). que allera a reda~ 
ção do parágrafo único do art. 60 da Lei n" 8113, de setembro de 
1993. (Dependendo de pat'IXer da Comissão de Constituição, Jus-
tiça c Cidadania) -

31 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 136, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 336, ''b", do Regimento Interno) 

Discussão, em turno úníco. do Projeto de Lei da Câmara no 
136, de 1994 (no 4.801/94, na Casa de origem), que cria e transfor
ma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria do Tribunal 
Regional do Trabalho da 6• Região. os cargos que menciona e dã 
outras providências. 
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(Dependendo de 
Justiça e Cidadania) 

parecer da Comissão de Co~tuição, 

32 
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 75,DE I993 

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

Discussão, em turD.o único, do PrOjeto- de Resolução n° 75, 
de 1993, de iniciativa da Comissão Direiora, que aliéia a-estrutura 
da Subsecretaria de Divulgação, e dá outras providências. (De
pendendo de parecer da Comissão de Constimição, Justiça e Cida
dania) 

34 
OFÍCIO N" S/72, DE I 994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336, 1'b", do Regimento lnteJDo) 

Oficio n° snz, de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central, encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Esrado de São Paulo, relativa ao pedido de emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destina
das à liquidação de precatórios jiJdíciaís: (DependendO de parecer 
da Comissão de Assuntos Econômicos) 

35 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 122. DE 1993 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, -01c", do Regime_Dto-Ink:ii:IOT 

(Tramitando em conjunto com o 
Projeto de Resolu~o n• 94, de 1994) 

Disrossão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 122, 
de 1993, de autoria do Senador Marco Maciel, que cria a Comis
são de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das Co-
missões de Constituição, Justiça e· Cidadania e Diretora) 

36~ 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 94; DE 1994 

(Em regime de urgência nos termos do 
art. 336, ''c'', do 'RegimentO Interno) 

(Trani:itando em conjunto com o 
Projeto de Resolução o• 122, de 1993) 

Discussão, em tunió iínico, do ProjetO de Resolução n" 94, 
de 199i1, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o Regi
mento Interno do Senado Federal, transformando a Comissão de 
Educação em Comissão de Educação, Ciência e Tec-nologia. (])e
pendendo de pareceres das Comissões dC_ Coitsiituição, Justiça e 
Cidadania e Diretora) 

41 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 15,1. DE 1992 

(Incluído em Ordem do Dia nos tellÍios do 
art. 172,1, do Regimento Interno) 

DiscussãO, em-tumo-Unico, do Projeto de Lei da Câmara n" 
151, de 1992 (n° 1.002, na Casa de origem), que dispõe sobre a ex
tinção da contrilxlição sindical a que se referem os arts. 578 a 591 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n" 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras providências, tendo 

Parecer proferido em Plenário, Relator: SenadOr Eduardo 
Suplicy, favorável ao Projeto, com emendas D0S -1 e 2, que apre· 
senta, em substituição à Comissão de Assuntos -Sõciais. __ 

(Dependendo de parecer sobre a emenda D0 3, de Plenário) 

42 
PROJETO DELE! DO SENADO N'2.32,DE I991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 254, parágrafo úrilco. dO Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, de Prnjet~l de Lei do Senado n° 
232, de 1991, de autoria do Senador juwbj 1-.Aagalliães, que autori
za o Poder Exec-tJtivv a definir as ter:·,, .. iJ~.~Í'>pt>:ttsáveis à preserva
ção ambiental, integrantes dos hP~:- .i .. f J~Ji:i_t) e dos.Estados, na 
forma do art. 23,-VI e VII. combina(! • .·om c, art. Z4, VI, da Cons
tituição Federal, tendo 

Parecer contrário. proferido er;• Pl(:uarH•, Relator: Senador
Ronan Tito, em substituição à Comi.s. ;,,)~c A:os.tulé.os Sociais. 

43 
PROJETO DE LEI DO SFNAOO N" li, OE 

1994-COMPI.EMl'NI'AR 

Discussão. cm turno único, do Pn;l'11l dt• ~ ·:! dn SeJ.ado n° 
11, ·de 1994-Complemcntar, de autori .. J,·; ~coador Man;o Maciel, 
que dispõe sobre fontes de ret.'llrsos do Fundo de Apoio ao Desen
volvimento Social- FAS, e dá outras pmvidências, tendo 

Parecer sob n° 227. de 1994 da Ctimissão de 
- Assuntos Econômicos. favorável ao Projeto com emen

das 1 e 2-CAE, que apresenta. 

45 
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 73. DE I 991 

(fnduído em Ordem do Dia nos termos do ·
art. 172. I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre 
isenção do imposto de ronda para bolsas de estudos de médicos re· 
sidentes e remuneração de estudantes em estágio para complemen
tação de estudos universitários. (Dependendo de parecer da Co
misSão de Assuntos Econômicos) 

46 
PROJETO DELE! DO SENADO N" 130. OE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, dO Regimcritó Interno) 

'De autoria do Senador Man.rueto de Lavor. que concede ao 
idoso e ao deficiente físico ou mental. o benefiCio da percepção de um 
salário mínimo mensal. desde que mmprovcm não possuir meios de 
prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, regula
mentando o inciso V do artigo 203 da Constituição FederaL 

(Dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos So
ciais e Assuntos Econômicos) 

~7 

MENSAGEM N" 3 I 4, DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(Inclüídô em Ordem cú1 Dia nos iermos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

DiSCus-são, eni turno único, do Parecer n° 2:H. de 1994, da Co- · 
missão de Constituição. Justiç.a e Cidadania sobre a Mensagem n" 
314, de 1994 (n" 899/94, na origem), de 24 de outubro do rom:nte 
ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delibera
ção do Senado a escolha do Senhor VALDIR RIGHElTO, para exer
cer o cargo de Ministro Togado do Tril:xlnal Superior do Trabalho. 

48 
MENSAGEM N"349. DE 1994 
ESCOLHA DE AUTORIDADE 

(fncluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 281 do Regimento Interno) 

Discussão. em turno únicn. do Parecer n" 236,_de 1994, da 
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• Com.i:;sã,o de Constituição, Justiça e: Cidadania sobte a Mensagem D0 48, de.1993.(n° 264193, na-Câmara dos Deputados), que aprova 
n° 349, de 1994(n°991/94, na origem), de 11 de junho do conenle o ato que renova a pexmissão da RÁDIO JORNAL DO BRASIL 
ano, pela qual o Senhor Presidente da Repíbtica submete i detibe- LIDA., par.1 explcmr serviço de radiodifusão sonora em freqüên
IaÇão do Senado a escolha do Senhor EDSON RODRIGUES- cia modulada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja
CHA VES pam exercer o cargo de Conselheiro do Conselho Admi- neiro, tendo 
nistrativo de Defesa Económica. Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador Aureo 

São os seguintes os itens Cuja votaÇão é adiada: 

1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 44, DE 1993 

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

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 44, de 1993 (n° 250/93 na Câmara dos Depulados), que aprova 
o ato que reoov:. a pexmissio da RÁDIO INDBPENDENTE 
L TDA. par.1 explcmr serviço de radiodifusio sonora em freqüên
cia modulada na cidade de Lajeado, Estado do Rio Gmnde do Sul, 
tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituiçã.o à Comis
são de Educação: 

JO prouundamento: Relator. Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunc.iamento: Relator. Senador Aureo Mello, pela 
regularidade dos atO$ .e procedimentos concernentes à proposição. 

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45 DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos lennos do art. 
375, Vlll, do Regimento Interoo) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 45, de 1993 (n° 253/93, na Câmara dos DeJll!!ados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RADIO CAPINZAL 
L TDA. parn explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé· 
dia na Cidade de Capinzai,,Eslado de Sanla Catarina. lendo 
· Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição .ã ComiS-

são de Educação. 
1° pronunciamento: Relator. Senador- Amir Lando, favorá

vel ao projeto; 
zo pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, pela 

regularidade dos atos _e .... prõcedimentos concernentes à proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 46, DE 1993 

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

Votação, em turno úniço, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 46, de 1993 (no 248/93, O.a Câman. dos De~tados), que aprova 
o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO FRA 1ERN1-

. DADE LTDA. parii explorar serviço de radiodifusão soncn em 
freqüência modulada na Cidade de Araras, Estado de São Paulo, 
tendo 1 

Parecer, proferido em Plenário,·em substituição à Comissão 
de Educação: · 

1° pronunciamento: Relator. Senador Alvaro Pacheco. fa
vorável ao projeto; 

2° pronunciamento: Relruor: Senador Jonas Pinheiro, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"48, DE 1993 

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

Votação, em tt.Imo único, do Projeto -de oecreto Legislativo 

Mello, em substituição à Comissão de EduCaçãO: 
I 0 pronunciamento: favorável ao projeto; 
2° pronundameuto: pela regularidade dos ates e pfOCC?di

mentos concernentes à proposição. 

s 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos tenrios dtJ 
art. 375, Vlll, do Regimento !ntemo) 

Votação, em blmo único, do Projeto-de Decreto Legislativo 
n° 49, de 1993 (n° 273/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL L IDA. para 
explorar serviço de mdiC"difusio sonora em Jreqüência modulada 
na Cidade de Osório, Eslado do Rio Gmnde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à Comis· 
silo de Educação. · 

1° pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favorá
vel ao projeto; 

2° pronunciamento: Relator: Sena~ Ney Maranhão, pela 
regularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(Incluido em Ordem do Dia, Dos temias do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto Le_gislativo 
n° 50. de 1993 (n°277/93. nã Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao· SISTEMA NOVA ERA 
DE COMUNICAÇÃO L TOA., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na Cidade de B_om._zópt~i;,, Estado do 
Paran~ tCndo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José EdU3rdO.-em substituição à COmiSsão de Educa~àn. 

7 -
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52. DE 1993 

(Incluído em 0rdem do Dia. nos termos d• . 
art. 375, VIII, do Regimento Interno) 

. Votação, em tt.Imo úriicO, do Projeto de Decr<:t,·, i égislativo 
n° 52. de 1993 (n° 246193, na Câmara dos Deput~dus), que aprova 

_ o ato que renova a cc;ncessão outor,gada à RAOlO GRANDE 
LAGO LIDA. para explorar sexviço de radiodifti~à,} sonora em 
onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do Par3Dá, tendo 

Pareceres favoráveís; proferidos em Plenáric, ':m <rubsÊill.li
ção à Comissão de Educa~: 

1° prnnunàamento: Relator: Senador Ney Manmhâo; 
zo pronunciamento: Relator: SenadOr Aff1m~0 Camar

goy pela regularidade dos atos e procedimentos rnn•'f'111entes à 
proposição. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 55, DE 1993 

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

Votação, em tumo úniCo, do Projeto de Decreto T ..egislativo 
n° 55, de 1993 (n° 2157/93, na Câmara dos Deputadt.l~), que aprova 
o ato qUe renova a concessão ootorgada à PAQUETA EMPREEN· 
DIMENTOS LTDA. para explorar seiVÍÇO de radiodifusão sonora 
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em onda m6dia na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 
Parecer favoríível, proferido em Plenário, Relator: Senador 

Ney :Maranhão, em substituiÇ~ à Comissão de Educação. 

9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos lermos do 
art. 375, V!ll, do Regimento lnlemo) 

Votação. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 7, de 1994 (n° 308/93, na Câmara dos Depilados), qÚe aprova o 
ato qne renova a wtorga deferida à RÁDIO CUL1URA DE TIM
BÓ LTDA .. para explorar serviço de mdiodifusão sonora em onda 
média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, U:ndo 

Parecer favoiável, proferido em Plenário, Relator. Senador 
Meira Filho, em substituição i Comissão de Educ:ação. 

10 . 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVo N"9,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termOs do 
art. 375, V!ll,do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ~jeto de :pecrcto Legislativo 
n° 9, d.-1994 (n° 301/93, na Câmara dos Depilados), que aprova o 
ato qu'e renova a concesSão outorgada à RÁDIO E TV TAPA.rós 
LIDA., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão) na Cidade de Santarc!m, Estado do Pará, tendo -

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
DirceU Carneiro, em substituição à ComissãO ae EduCação. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 10, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 10, de 1994 (n° 297193, na Câmara doo.. Deputados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à FUNDAÇAO Pe. URBANO THIE
SEN para executar serviço de radiodifusão sonora em freqllência 
modulada, com fins exclusivamente educativos. na Cidade de 
Novo Hamburgo, Estado do Rio Gr.mde do Sul, tendo " _ 

Pareceres favoráveis, proferidos eni Plenário, em sUbstitui. 
ção à Comissão de Educação.-- · -

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

zo pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pelare
gularidade dos atas e procedimentos concernentes à proposição. 

·•' . -

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 11, DE 1994 -

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VIll, do Regimento Intemo) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 11, de !994 (n° 265/93, na Câmar.l dos Deputa<jos), que aprova 
o ato que renov~ a ~ssão outorgada à S.A.. RADIO VERDES 
MARES, para explorar seiViço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substiruição à Comissão de Educação. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12, DE 1994 

(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, V!ll, do Regimento Interno) 

Votação, em fumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n9 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Depui"ados), que aprova 
o ato que outorga pennissão à FUNDAÇÃO CUL'Ii!RAL CRU-

ZEIRO DO SUL para executar 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 F'llb.o, em substib.Jição ã Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e procedi

mentos concementes à proposição. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 18, DE 1994 

(Incluído em On::lem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. do Regimento Intemo) 

Votação, em ttlmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 18, de 1994 (n° 252'93, na Câmara dos DeP)ltados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à RADIO ARAGUAIA 
L TDA. pam explorar serviço de radiodifusão sonorn em onda mé
dia na Cídade de Amgti~ína, Estado do Tocantins, tendo. 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relalor: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição à Comissão de-Educação. 

15 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 19, DE 1994 

""(Incluído em Ordem do bia, nos tetmos do 
art. 375, VTII, do Regimento Interno) 

Vo~ção, em Ulmo úni~ do Projeto de Decreto Legis1alivo
n0 19, de 1994 (n° 254'93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão_ outorgada à TV TOCANTIN'S 

- L TDA. para explOtar 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. 

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23, DE 1994 

(Em regime de urgência; nos teimas d_o 
art. 375, VIll, do Regimento Interno) 

Vola.Ção, em rumo único, do Projeto ~e Decreto Legislativo 
no 23~ de 1994 (n° 327!93, na-Câmarà dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão oUtorgada à RÁDIO MONTANHÊS 
DE BOTELHOS L TDA. para e~ piorar s~IViço de radiodifusão so
nora em onda média na Cídade de Botellios, Estado de Minas Ge-
rais, tendo -

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relalor: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24, DE 1994 

(Em regime de urgê~cia. nos termos do 
- art.. 375. VIII. do Regim,en_!o Int~mo) 

Votação, em tumo úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 24, de 1994 (n° 328/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 

·o ato que outorga pennissão à FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPE
RIOR DO V ALE DO SAPUCAÍ para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqQ_êp.cia_ mpdulada. com fms exclusivamente edu
cativos, na cidade de Pooso Alegre. Estado de Minas Gerais. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio P~lla. em substiruição à Comissão de Educação. 

26 
PROJETO DE DECRETO LEG!SLAHVO W 45, DE 1994 

(Incluído em Ordem JJ Dia nos ternl\jS ,;i,l 
art. 336, ''b'', do Regimento lntt.'ttlll) 

Votação. em rumo único, do Projeto de iJecrew ~ ..... gislativo 
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n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmaia dos Deputados), que aprova Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relator: Senador 
o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. assinado em Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos Econô-
Lisboa,em 16 de dezembro de 1990, tec.do micos. 

Parecer favorá;el proferido em Plenário, Relator. Senador 
Josaphat MarinhO, em substituíção à Comissão de Rdações Exte. 
riores e Defesa NacionaL 

27 
SUBSTIIUTIVO DA CÂMARA AO PROJETO 

DE LEI DO SENADO N" 179, DE 1990 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, ''b", do Regimento Intemo) 

Votação, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao 
Projeto de' Lei oo Senado n• 179, de 1990 (n• 202/91, naquela 
Casa). de.autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que dis
p(>e sobre o Iegime de prestação de senriç-os p11blicos pela infciati
va privada. previsto no art. 175 da Constituição, e regula a conces
são de obra pública, tendo-

- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador José Fo
gaça. em substituição às Comissões- de Constituição, Justiça e Ci
dadania e de Assuntos Econômicos, favorável ao Substitutivo da 
Câmara, com requerirtientos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de Infra
Estrutura) 

37 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

W !3, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único. do Projeto de Leí da Câmara n° 
13, de 1991- Complementar (n• 223/90- Complementar, na Casa 
de origem), que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constib.lição Fe
deral, dispondo sobre ~ edição e o processo legislativo das medi
das provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal. e dá 
outras providências,teqdo · 

Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronuncia

mento: favorável ao Projeto, com ~i!(Errienda:S·de n~>s 1 a 4- CCJ, 
que apresenta; 2° pronunciamento: contrário às Emendas de D0 S 5 
a 17, de Plenário. 

38 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

W 125, DE 1991-COMPLEMENTAR 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I. do-Regimeilio Intei:no) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n° 
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 3rt. 169 da Coiistitu-iÇão Federal, tendo 

- Pareceres, proferidos em Plenário, eriJ. substituição à Co
missão de ~ssuntos Econômicos, Relator: Senador Meira Filho, 
] 0 pronunciamento: favorável ao Projeto; zo pronunciamento: 
favorável à emenda de Plenário. · 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas pe
rante a Comissão) 

39 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

. N' 27. DEl99l -COMPLEMENTAR 

Votação, em turno {J"il'O. do Projeto de Lei do Senado n° 
27. de 1991 -· C0mplementar, d~ auloria do Senador Mansueto de 
Lavor, qw.: rc:tulamenta o§ 3° do a1t._ 1~2.~ Constituíção Federal, 
que dispf:!.' sobre a cobrança de juros reais máxílnos, e dá outras 
providên~írts,tend!l 

40 
REQUERIMENTO N' 484, DE 1994 

Votação, em Ônno 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 Doutor Herbert de Souza (Betinho), para 
prestar, perante o Plenário do S.enado Fedetal, esclarecimentos so-. 
bre o quadro de mortalidade infantil no Brasil, especialmente nas 
regiões mais 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. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao nobre Senador Odacir SO&nls. 

O SR. ODACJR SOARES (PFL-RO. Pronuncia o seguinte 
discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, as politicas so
ciaiS. ~ Educação e Saúde em especial - têm constituído o tema 
preferido de meus pronunciamentos, nesta Casa. 
" E é sobre a Educação. nunca devidamente urgida nem prio

rizada, que _desejo encerrar os meus pronunciamentos no ano legis
lativo prestes a fuidar. 

Desta feila, não venho para criticar esta ou aquela falha do 
sistemã., ou para comentar algum problema grave que esteja a me· 
recer maior atenção das autoridades responsáveis pelo Setor. 

Hoje. faÇo questlo de ocupar esta Trib.Ina parn o elogio jus
to e merecido do ilustre Mínistrõ Murllio de A veUar Hingel, pelos 
acertos de sua fecunda e operosa gestão na Pasta da Educação e do 
Desporto. 

- Dentre tais acertos, quero destacar três apenas que, todavia, 
por si só, são suficientes para caracterizar sua Excelência com.o um 
dos melhores Ministros da Educação que temos tiQo, nos últimos 
30 anos. 

-Seu primeiro ãCerto, manifesta·Se no S®_1.'P_laoq.~ de 
Educação", não p:>r tratar-se de mais um "bom" Plano, como tan
tos outros, mas por oonter, como nenhum outro conteve, os ingre
dientes estratégicos susceptíveis de consagrá-lo como um plano 
educacional que pode dar certo. 

É precisamente, na lúcida seleção de tais ingredientes, que 
vejo o segundo mérito do Ministro Murilio Hingel. 
· Com efeito, a originalidade do Plano Decenal não resulta de 
suas metas semelhantes a outras, até aqui sempre perseguidas e 
Ollnca satisfatoriamente atingidas, mas das posturas novas da ad
ministração do sistema que a levou a formular suas estratégias to
mando muito em conta, entre outros, os seguintes pressupostos: 

inútil se toma a tentativa de estabelecer políticas 
novas de Educação. por decretos e portarias; é indispen
sável, pelo contrário, ouvir previamente todos os atores 
envolvidos no processo (escolas, professores, pais, so
ciedade organizada, etc ... ) e deles obter a imprescindível 
adesão à proposta inovadora; 

não se muda educação nem se apura sua qualida
de sem corrigir e equacionar o problema da formação e 
da remuneração do magistério; 

vã Passa a ser quaiquer teniativa àe mobilizaçãõ 
social em favor da Educação para todos, se a isso não se 
associar o compt"omisso da oferta de uma educação de 
qualidade. 

Não sendo assim, é o pióprio rvt:E.C quem o afuma: "o má-
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ximo que·se poderia esperar-.seria a repetição de ilhas de renova
ção, perdidas nuin universo sempre crescente da quantidade sem 
qualidade." 

Por ftm, o ten;:eiro, enJ;re outros méritos, que o Ministro 
Hingel soube angariar, em sua proficua passagem pelo Ministério 
da Educação e Desportos, diz respeitc>-à sua lúcida e democrática 
preocupação revelada não apenas na audiência :reiterada de todos 
os segmentos da· sotiedade, em cada passo perconido na formula
ção de seu Plano Deoeoal oo na oeiebrnçi<> dos pactos d...mados a 
assegurar a eficácia de- SUa implementação, :inas~ sobretudo, na di.; 
vulgação de ·farto material informativo, destinado a _esclarecer á 
sociedade sobre os objetivos do Plano, para dela obter a tão dese-
jável adesão. _ ___ _ _ - -

Não faz muito, Sr. Presidente, tiVe a oportunidade de exa
minar três destas publicações: "Acotdo Naçional'', 'Pacto pelaVa
lorização do Magistério e Qualidade da Educação"t bem como 
''Estrat,égias de Mobilização- ''Educação Para Todos/Todos Pela 
Educação." 

Trata-se de material riquissim.o em informação concernente 
a tudo o que, no Brasil e no Mundo, está-se fazendo ou pensa-se 
fazer, em termos de universalização da educação básica. 

Dentre matérias tão atualizadas e exibidas com excelentes 
recu:rSos gráficos, chamou-me a atenção um artigo inserido na- ter
ceira publicação, de autoria do economista dublê de pedagogo, 
Cláudio de Moura e Castro, intitulada ''Educação Brasileira- Par
ticipação da Sociedade Civil." 

Nele, com extrema felicidade e desvendando-nos obvieda
des que quase todos temos sabido ignorar, o autor oferece-nos res
postas irrecusáveis para três indagações que nos cobrem de VCigo
nba: porque nossa Educação é tão ruim'? (em Educação o Bxasil s6 
ganha do Haiti.). Porque o Brasil_ Ve!ll fracassando tão redonda
mente na equação de seu problema educaciona.l? Como resolver o 
problema da educação no Brasil? 

Conforme já afiiDlei, Sr. Presidente, as respostas de Moura 
Castro não são apenas convincentes. Elas se tomam -irreCusáveis 
pela sua impressentida obviedade. Dai porque considero suma
mente recomendável sua leitura, por todos aqueles que já descobri
ram ser a educação brasileira a nossa intolerá.vel vetgODha nacicmal. 

Para comprovar o que disse, e, também. para incitar os no
bres colegas à leittlra do artigo em comento, dele faço a citação de 
algumas passagens. -

autor: 
Sobre o fracasso .educacio~ ~~.!'jro• assim se_ _ex~e o 

O milagre brasileiro e o azar do Brasil foi haver 
se dado tão bem com tão pooca educação. 

A economia da monocultura exigia pouca educa~ 
ção de tod.os. A economia- da grande indústria tradicio
nal permite operar com poucos ·educidos e umã peãoza
da mal amestrada. Mas esse ciclo está se fechando. A in~ 
dústria moderna e a pequena empresa produtiva exigem 
a difusão Pe uma educação de qualidade. 

· Pode ser coincidência, mas todos os países que 
estão se dando bem ftzeram -uin grande esforço para 
apetfeiçoar a educação. em todos os níveis, e, em parti
cular, resolveram o desafio de oferecer uma educação 
básica de qualidade a, praticamente, todos os seus cidadãos. 

Nisso o Brasil fracassou redondamente. 

Na busca de explicações para esse fracasso, o au10r fez 
achados como estes: 

Nos meus dez anos de professor no mestrado de 
_ educação pude conviver com as teorias.que demonstram 

por a+b p:>rque a educação vai maL 

O péssimo desempeobtt do sistema educacional é 
explicado em tertuos de métodos-de aprendiugem; pri
vação culmral; cultura do rico e do pobre; imporiaii>mo 
cultural; teoria da dependência; teaia da reprodução so
cial; conspiração dos detentores do poder. 

E tome ~-quisa para saber porque o s.iste!_Da não 
funciona, teme afuheiro para tentar soluções revolucio
nárias, tome esforço de diagnóstico. E Dada. Tome mais 

·dinheiro para achar a solução milagrosa. Tudo em vão. 

O exemplo de outros países citados pelo ãutor esclarece 
muita coisa: 

_ Os atuais países industrializadoS resolVeram seus 
problemas de educação básica quando eram mais póbres 
do que o Brasil de hoje. As colôoias da Nova Inglaterra, 
no inído do séado XVllL viviam no limite da subsis~ 
tência, fXJI'ém ernm mais alfabetizadas do que o Brasil 
de boje. 

Costa Rica, um paíS de banana e café, conseguiu 
resultados brilhantes sem a riqueza do Brasil e sem co
Dhecer as teorias mostrando porque a escola não dá cer
to. Quando visitei Costa Rica, já haviam universalizado 
a educação básica. 

Sri Lanka é pobre, só produz chá, no entanto coo
seguiU tudo o que o Bmsil não consegue na escola básica. .. 

Todos os países que citei, resolveram o problema 
da ~scola básica com métodos totalmente tradicionais, 
sem qualquer inovação pedagógica. Não precisou com~ 
pulador, nem sistema de informação gerencial. nem 
mestrados em educação. Usaram o feijãO com arroz pe
dagógico: a pedagogia do quadro negro, da cartilha e do 
desvelo. 

Não estou axgumentando contra os avanços peda~ 
gógicos. O Brasil não tem o direitõ de desperdiçar qual
quer arma nesta luta. Quero aPenas deixar claro que es
ses avanços pedagógicos não são elementos críticos que 
propulsion:aro. o processo. Não representam o divisor de 
águas entre o sucesso e o fracasso. O divisor de águas é 
o desvelo. Educação conserta-se assim: cuidando. Fa~ 
zendo bem o que se. sabe faz_er_:_. 

Na passagem que se segue, começa o autor a apontar para o 
ponto-chave da questão: 

O Brasil fez bem tudo o que levou a sério. 
· Onde o Brasil se empenhou, deu certo. 

Temos um parque industiial completo e bastante 
produtivo. Nossa indúsbia bélica e aeronáutica é extre· 
mamente sofisticada. Através da engenharia genética, 
descobrimos novas espécies de soja. T~ do cerrado, 
que eram economicamente inviáveis, forattntcupetadas 
pelos técnicos da EMBRAP A. 

No futebol. ganhamos o tetta com disciplina e or
ganização. Foi uma vitória de país desenvolvido. 

O Brasil tem um sistema de formação profissional 
de primeiro mundo. Tem uma pós-graduação de primei
ra grandeza.. Está entre os 25 maiores produtores de pes
quisa do mundo e é o segundo país do terceiro niundo 
em produção científica: 

As empresas resistiram à inflação e ao desgover
no com toda tranqüilidade e conseguiram aumentar a sua 
produtividade. Demonstraram exttaordinária capacidade 
ao enfrentar a concorrência extema. · 

Como um país que faz tudo isso, que oonsegue 
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fazer bem coisas Ião dificeis, pode ler uma educação tão ~ O SR JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia o 
ruim?" seguinte díscurso.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, venho 

E~ pouco, a pouco o autor vai pondo o dedo na ferida. 
Temos apenas ,!JID.a pálida consciência da importância da 

Educação: . -

A sociedade acha que todos têm que passar pela 
escola. Mas é uma passagem ritualística, onde não im-
porta muito o que acontece nas salas de aula. 

Nunca levamos muito a sério a importância da educação. 
Prova disso é o tratamento dado pelos governantes à admin.istração 
desse importanr<: setor: 

O Ministério da Educação tem sido prêmio de 
coosolação para peidedores na arena politica ou para 
partidos de segunda grandeza. alguns mi!risttos chega
ram ai por merecimento, mas essa não é a DODJla.. 

Enquanto se escolhem os ministros da Educação 
pelo critério do loteamento do poder, os ministros eco
nómicos são escolbidos. bem ou mal, por seus méritos. 
Quaru!o os da área ecooômica funcionam mal, recebem 
bilhete azul da noite para o dia. Os da área eduçacional 
são aturados estoicamenle. E quando saem. é pela razão 
emda. 

No dia em que os brasileiros descobruem que o 
País está bloqueado pela fragilidade de sua Educação e 
resolverem que isto é inaceitáve~ a mudallça virá, célere. 

Assim identificadas as causas de nosso fracasso educacio
nal, não foi dificil vislumbrar as soluções adequadas: 

O lado positivo de tudo isso é que a educação no 
Brasil é tão ruim, que é fácil melhoro_ 

Para resolver o probletna. da educação no Brasil não é preci
so inventar soluções mirabolantes, nem gastar resmas de papel 
com planos inovadores. 

Basta convencer os brasileiros de que não }xxiem 
aceitar uma educação tão ruim e que devem lutar. com 
todas as arm.as, para que a siruação i:nude.. 

Neste país tão di.n.âm.ico para o que considera im
portante, no ãía em qUe a educação for importante, o 
resto vem sozinho. No dia em que os pais fiscalizarem a 
escola como fiscalizaram a seleção brasileira, o resto 
virá por acréscimo. 

Sr. Presidente, a lúcida percepção do articulista que acabo 
de comentar oferece-nos uma expressiva amostra da alta qualidade 
das publicações que o MEC vem difiúKiindo, sob a gestão do Mi
nistro Munlio Hingel. 

Mais do que isso, porém, ela ex,emplifica o caráter inova
dor, implícito nas estratégias de mobilização que estão sendo prati- , 
cadas no seu Plano Decenal 

Por elas se vê que Murllio Hingel tenta despertar aguda 
consciéncla co1etiva relativa à imPortância da Educação de quali
dade para todos_ 

Vê-se, por aí, que o Ministro Hingel começa a abalar a indi
ferença de todos pela educação básica e vai, pouco a pouco·. trans
fOIDlaDdo a questão da Educação para Todos num esclarecido e re
soluto Compromisso de Todos. 

São esses méritos, Sr. Presidente, que hoje achei de justiça 
proclamar. 

Obrigado. 
O SR- PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) Concedo a pa· 

lavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães. 

mais uma vez a esta tnõuna para juntar a minha voZ à daqueles 
que reclamam uma solução urgente para o grave problema da saú
de no Brasil. Falar que a saúde e~_ enferma, que enfrenta uma 
grave crise, quase já virou lugar conium nO nosso País. Bãsta que 
vejamos os nossos ii"titiciários· para Conlprovarmos que o tema é 
uma Constante:: quando não são as enormes filas nos postos de saú
de e nos hospitais ou a superlotaçã.o, com pacientes C.!Jl macas pe
los corredores, são pessoas que agonizam e marrem sem atendi
mento. mães qUe trazem os seus ftlhos à luz em cima de pias de 
hospitais. falta de medicamentos ou materiais hospitalares-básicos 
ou medicamentos jogados fora por terem perdido a validade, médi
cos e atendentes em ~ve por melhOieS salários, ou, o pior, médi
cos tendo, em último caso, que decidir quem poderá sobreviver re
cebendo atendimento, tantos são aqueles que esperam pelos seus 
préstimos. 

São t.antos e ·tão variados os fatos que, algumas vezes, fica 
até dificil acreditar que aconteçam de verdade. 

O setor Saúde está realmente numa situação periclitante. 
Por causa da crise económica que, há vários anos, assola o Bmsil, 
os recursos a ele destinados estão cada vez mais minguados, e, em 
con_trapartida, a demanda por atendimento médico tem crescido 
cada vez mais. 

Se compararmos os gastos do Govemo Federal com a saúde 
em 1992 com aqueles dispendidos em 1989. verificaremos uma re
dução de quase cinqüenta por cento. Em !989, as verbas fedemiS 
para esse ftm foram-de onze bilhões e duzentos e sessenta milhões 
de dólares; em 1992 foram reduzidos para seis bilhões, seiscentos 
e trinta milhões de dólares. Para o cotrefite ano, a previsão é de 
que, até o seu fmal, os recursos alocados estejam em torno de sete 
bilhões de dólares. Esse montante, além de ter sido liberado em 
parcelas mensais, sempre foi insuficieiite-para cobrir os gastos do 
setor e as despesas já incorridas. Em decorrência disso, o que vi
mos como uma constante fOí o protesto dos hospitais conveniados, 
culminando com a limitação do número de pacientes a serem aten
didos ou com a suspensão p.1rn e simples de cansultas médicas ou 
internações. 

Computando-se os dispêndios federais, estaduais e munici
pais com saúde, no ano passado,· otitêm-se uma média de oitenta 
dólares (X'T habitante. Essa é uma quantia simplesmente ridícula 
frente aos quinhentos dólares que a Otgánização Mundial de Saú
de recomenda como desembolso médio desejável por habitante
ano ou se comparados com os três mil, duzentos e cinqüenta dóla
res dÍspendidos anualmente nos Estados Unidos por habitante. Es
ses númems são tão i.trisórios que, em termos de gastos oficiais 
com saúde, colocam o Brasil em sepruagésimo quarto lugar no 
mundo, atrás de Bolívia e Paraguai. Em teiiDos de Produto Interno 
Bruto, o Brr.sil aplica apenas 4, 7% desse produto em saúde, menos 
do que a Índia e El Salvador. 

Em decorrência da maior demanda por terapias curativas, o 
poder público tem reduzido cada vez mais o volume de dinheiro 
apliqt.do na prevenção de doenças.. Como setenta por cento dos re
cursos alocados ao setor são destinados aos hospitais, alguns ve
lhos fantasmas do subdesenvolvimento que se julgavam defmitiva
mente extúpados do nosso convívio, voltaram a atormentar a vida 
do nosso povo. Preocupações com a cólera, com a dengue. com a 
malária, com a febre amarela- doenças típicas da falta de sanea
mento básíco e da pobreza -. passaram a povoa:.· a mente dos bra
sileiros, não só no interior, mas também nas nossas grandes cidades. 

Num extremo oposto, devido a campanhas sérias e regula
res de vacinação em massa, a poliomielite foi defmitivamente ena
clicada do nosso território, afastando de nossas crianças o fantasma 
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da paralisia; ao mesmo tempo, o sarampo~ a coqueluche, a difteria 
e o tétano se tomaram doenças sob controle. 

Essa face bem-sucedida e agradável de se ver da saúde pú
blica brasileira fica. no entanto;minjmjzad.S. e (iua.se passa desper
cebida ante os descalabrosque ocorrem nootras faces do setor. 

O SUS, Sistema Único de Saúde,~ cfiildo pela Constituição 
de 88, traz em seu bojo a louvável medida da descentralização e da 
democratização da saúde. A sua implantação, no -entãnto, tornou
se problemática. 

, Como o Govemo remunera mal e com atraso os hospitais, 
muitos deles engendram subterfúgios engenhosos para contornar 
esse problema e não CODlp'ometer o seu caixa: por aí proliferam 
internações duplas, ficticias ou desnecessárias, doeoças simples 
tratadas como se fonem gru.ves, ou, até, procedimentos totalmen
te inadequados, como o de submeter- s6 no papel, naturalmente
a cesaria:na pessoo. do sexo masculino. 

Comissão intetlllinisterial encanegada de estudar a raciona
lizaçio dos gastos com saúde e com a melhoria do atendimento ao 
público constatou que o desvio de recursos destinados ao setor 
atinge o indice de vinte e oito porcento. Imagine-se essa porcenta
gem sobre um orçamento de alguns bilhões de dólares. Cifra se
mclhlpltc foi detectada também pela ComiSsão Parlamentar de ln
qu6rito da Câmara dos J)qxllados que investigou o INAMPS e 
descobriu o desvio, somente no corrente ano~ de um bilhão e seis
centos milhões de d6lares. Tmta-se ·de quantia fabulosa que sim· 
plesmente se evapora nos meandros da burocracia e à custa da 
vida de muitos inocentes. 

Por aí se vê evidenciada uma falha grave do sistema. A fis
caliuçio, que, se não é inadequada e inoperante, simplesmente 
inexiste. Por essa mzão, o dinheiro, que já é parco, escorrega fácil 
pelo ralo da :ineficiência e da insensatez. 

Por causa da escassez de recursos, não há cOmo manter os 
hospitais~ COníó pagar em dia pelos serviços prestados, como re
munerar adequadamente os profissioniiis; Iliaítter equipamentos 
nem como adquirir medicamentos e materiais hospitalares. Mas, 
em contn.partida, de quando em vez se tem notícià de equipamen
tos caros e soflSticados que se deterioram por falta de .instalação, 
notícia de comptas exageradas ou superlaturadas de remédios e 
materiais hospitalares, ou notícia de prédios que nem sequer foram 
inaugurados, por falta de méõicos e atêndentes. 

Recentemente, em sete de agosto último, o jornal O Globo 
noticiou-que a-Fundação Nacional de Saúde tem. estocadas no Rio 
de Janeiro, máscaras ci:riírgicas em quantidade suficiente para Uso 
no~. proximos trezentos e trinta e unranos. Na mesma matéria se 
dá notícia de que a mesma Fundação paga pelo oxigênio um preço 
sete vezes superior ao que é pago pelos hoSpitais particulares e, no 
que tange a alguns remédios. chega a pagar um preço superfatura
do em quatrocentos e quarenta por cento.. 

O mais estarrecedor é saber que, num -país que luta contra a 
falta de recursos. que precisa se empenhar a fundo para debelar 
doenças facilmente 1erradicáveis, tenhamos que jogar no lixo con
sideráveis quantias de medicamentos porque perderam a validade, 
como ocorreu, há dois anos, com milhões de doses das vacinas Sa
bin, BCG e tóplice. 

Esses fatos vêm demonstrar uma outra face perversa do pro
blema; a falta de planejamento adequado e a irresponsabilidade na 
condução dos negócios públicos. Não há pre001pação em bem 
aplicar os recurnos e, -como não há fiscalização adequada, tudo ter
mina flCaDdo como está. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr"'s e Srs. -Senadores, julgo de 
suma importância o resgate da idéia inicial que norteou a criação 
do SUS: a democratização e a descentralização. Democratizar para 
que as ações de saúde possam atingir· o maior número de pessoas, 

e descentralizar para que o peso da responsabilidade pela fiscaliza
ção da aplicação dos recursos não recaia unicamente sobre o Mi
nistério da Saúde. Essa fiscalização precisa sair da esfer.a pública e 
ser compartilhada com a área privada, através de representantes de 
usuários, de entidades de classe e dos pn5prios profissionais de 
saúde, os quais, reunidos em conselho, analisariam o .uso e a apli
cação dos~ destinados ao setor. 

Nas cidades em que essa fJlosofm já foi implantada os resul
tados são animadores, como é também animadora a iniCiãtiva da 
criação de Consórcios Intermunicipais -de Saúde, em que cidades 
pequenas de uma mesma região se unem parn implantar um hospi
tal bem equipado que atenda aos habitantes desses municipios. 
Com isso~ desafogam-se os hospitais das capitais, para os quais 
eram levados todos os pacientes do interior. e pôde-se prestar-lhes 
atendimeD1o de melhor qualidade. 

Conforme matéria publicada na revista Veja. número 44. de 
dois de novembro úhimo, existem boje, no Brasil, onze desses 
coosórcios· nas regiões Sul e Sudeste, abrangendo cento e vinte 
municlpios e beneficiando cerca de três milhões de pessoas. 

Essa é uma solução inteligente para um problema que atin
ge todo o Brasil, e um exemplo de uso adequado e racional dos re
cursos pjblicos que precisa se multíplicar e se diversificai", de 
modo a abranger o uso de todos os recursos oficiais destinados à 
Saúda. 

A criação dos Conselhos EstaduaiS e Municipais de Saúde 
que fiSCalizem a aplicação dos verllas públicas do SUS é um impe· 
rativo. Só assim, poder-se-á acabar com os desperdícios, as frau
des, os desvios. a corrupç.ão e a man.ip.dação dos recUrsos. inclusi
ve para fms eleitorais. 

Estoo confiante em que uma das primeiras ações do gover
no a se instalar em janeiro próximo seja pôr fri:n aO sucateamento 
da saúde pública no Brasil, com o resgate da sua credibilidade, o 
fim dos desperdícioS e da ma1versação dos :recursos e a prestação 
de um serviço de qualidade à nossa população. 

Muito obrigado! 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Na presente 

sessão terminou o prazo para a apresentação de emendas às se
guintes DJlltérias: Projeto de Lei da Câmaia n• 77, de 1994, que 
dispõe sobre a tenninologia oficial relativa à banseníase e dá ou
tras providências; Projeto de Lei da Câmaia n• 85, de 1994, que ai. 
tera o art. 73 da Consolidação das Leis -do Trabalho. mudando o 
valor do adicional notumo~ e Projeto de Lei da Câmara D0 101, de 
1994, que acrescenta parágrafo único ao art. 846 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, para ~tir na ausência de acordo o julga
mento in1ediato das reclamaçÕes de natureza unicamente salarial. 

Os projetos não receberam emendas. As matérias serão in
cluídas em Oidem do Dia oporo.mamente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tratar, a Presidência vai encenar os trabalhos, convo
cando sessão extraordinária a realizar-se, hoje, às 18h30min, com 
a seguinte 

ORDEM DO DIA 
1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 101, DE 1994 

Incluído em Ordem do Dia, nos tezmos do 
art. 172. U, "c", do RegimenlO Intemo) 

Discussão, em. tumo único, do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 101, de 1994 (n• 449/94. na Câmaia dos Deputados), que 
aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais do GATI, as listas de concessões do Brasil na área 
tarifária (Lista lU) e no setor de strrviços e o texto dÕ Acordo Plu-
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rilateral sobre Carne Bov_ln.i_. Objeto das Mensagens noll498 e 965, porariamente, seu endividamento acima do Iimife previsto pelo art 
de I 994, do Presidente da República. (Dependendo de parecer da 4', n, da Resolução n' 11, de 1994, do Senado Federal, bem C<JIDO 

Comissão de Relações e Defesa Nacional) a prestar ganmtia ao Banco do Brasil S.A., para emissão de carta 
2 de crédito a prazo a Bronlo Skylift Oy Ab, sediada em Tempere, 

OFÍCIO N' S/85, DE 1994 F"Uilândia, para a importação de uma plataforma hidráulica modelo 
(Incluído em Ordem do Dia, nos tennos do 70-31'2, de interesse do Corpo de Bombeiro Milit&: daquele Estado. 

art. 169, parãgrafo únioo, do Regimenlo lntemo) O SR. PRESIDENI'E (Chagas Rodrigues)- Está encerra-

Oficio D0 S/85, de 1994, àtravés. do qu~l o -84nco Cen~ 
-da a sessão. 

solicita autoriZação para que o Estado de Goiás possa ·elevar, tem· (Levanta·se a sessão às 18h12 min.) 

Ata da 2008 Sessão, em 14 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presidência do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS 18 HORAS E 30 MlNUTOS.ACHAM·SE PRESENTES 
OS SRS. SENADORES: 

Affonso Camllrgo- Airton Oliveira- Albano Fmnco- Al
fredo Campos - Almir Gabriel- Alulzio Bezcn-a- Amir Laudo -
Anlonio Mariz - Carlos Patrocínio - César Dias- Chagas Rodri
gues- Cid Sabóia de Carvalho- Coutinho 1crgo- Dario Pereirn-
Dirceu Carneiro - Oivaldo Suruagy - Eduattlo Suplicy - Epitácio 
Cafeteira - Fernando Henrique Cardoso - Flaviano Melo - Fran-
cisco Rollemberg - Garilbaldi Alves Filho- Gilberto Miianda
Guilherme Palmeir3. - Hugo Napoleão - Humbert() Lu~ - Hy-
dekel Freilas- hapuan Costa Júnior- Jacques Silva- Jarba.s Pas
sarinho- João Calmon -JoãO França -João Rocha- Joaquim 
Beato -Jonas Pinheiro·--Jônice Tristão- Josaphat Marinho- José 
Eduardo --José Fogaça- José Paulo Bisol- José Richa- José Sar
ney - Júnia Marise - Jutaby Magalhães - Levy Dias - Lourem
berg Nunes Rocha - Lom;ival Baptista - Loucídio Portella - Man
sueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel- Mário Covas 

ORDEM DO DIA 

Desde que nãO haja oposição do Plenário, serã mduldo na 
Ordem d<> Dia o Projeto de Resolução n' 75, de 1993, que já cons
ta!I!Va da Ordem do Dia da sessão otdinária da tanie. (Pausa.) 

Faça-se a inclusão. 
Sobre a mesa, requerimento que ser.llido pela Sr' Secretária. 

É lido e aprovado o seguinte. 

REQUERIMENTO N'1.038, DE 1994 

Senbor Presidente, 
Nos texmos do barto. 175, alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do item 2 seja_ submetida ao Plenário em primeiro lugar 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994.- Irapuan Cos
ta Júnior. 

O SR. PRESIDENI'E (Chagas Rodrigues) - Serã feita a 
inversão requerida 

Esclareço aos Srs. Senadores que a matéria do item 2 refe
re-se a empréstimo em ~avor do Çstado de Goiás. 

- Marluce Pinto - Mauro Benevídes - Meira F"lfbo - Moisés 
Abrão- Nabor Júnior- Nelson Camei:rQ.: Nelson Wedekin- Ney 
Maranhão- Odacir Soares - Pedro Simon - Raimundo Lira- Re
ginaldo Dnarte - Ronan Tito- Ruy Bacelar.., Teotônio Vuela fi. 
lho-ValmirCampelo':"' , , , , tária. 

Sobre a a mesa, requerimeniõ qtie será lido pela Sr"a Secre-

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de pre
sença acusa o comparecimento de 68 Srs. ·senadores. Havendo nú
mero regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a pmleção de Deus, inicialnos nosSos lra~os. 
A sr- Secretaria procederá à leítura do Expediente. 

É lido o seguinte 

, EXPEDIENTE 

A VISO DO M1NJS1RO-CHEFE DA CASA C!VlL 
_DA PRESIDÊNCIA QA ){EPÚBL!CA 

N° 2.601/94, de 8 do corrente, 'encaminhando informações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 714, de 1994, de 
autoria do Senador Gilberto Miranda. 

As informações foram encaminhadas, em cópias, 
ao requerente. 

O Requerimento \'aÍ -ao-Arquivü. 

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

Passa-se à 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' 1.039, DE 1994 

Senbor PresickDie, · 
Nos termos do_ harto._175, alínea d, do Regimenlo In~mo, 

requeiro inversão da Orclem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do item 3 seja submetida ao Plenário em 2° lugar. 

Sala das Sessões. 14 de dezembro de 1994.- Júnia Marise. 

O SR. PRESID,ÉNTE .(alagas R~gues)- Item 2: 

Oficio n• S/85, de 1994. atrav~s do Banco Cen
tral. solicita autorização para que o Estado de Goiás pos
sa elevar, temporariamente, seu endividamento acima do 
limite previsto pelo art 4°, ll, da Resolução n° 11, de 
1994, do Senado Federal, bem como prestar garantia ao 
Banco do Brasil S.A. para a emissão de carta de crédito 

. 'a prazo à BRONTO SKYLIFT OY AB~re<liada = 
Tampere, Finlândia, para a importação de uma platafor
ma hidráulica modelo 70-3t2, de .interesse do Corpo de 
Bombeiro Militar daquele Estado. 

Nos termos do art 140, a, do Regimento Interno, designo o 
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nobre Senador lrapuan Costa Júnior para proferir parecer em subs
tituição à Comissão de Assuntos Eoonômicos. -- - - - - - -

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO. Pam emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Sn> e Srs. Senadores, o Presidente do 
Banco Central do Brasil. por ioiênoédio do Oficio S/85, de 1994 
(Oficio PRESI-9413775, de 13 de dezell)bro de 1994, na origem), 
encaminha à Presidência do . Senado Federal o Parecer DE
DIP/DIARE-94/20!0, de 12.12.94, do Departamento da Divida 
Pública, referente à solicitação do Govemo do Estado de Goiás 
com o objetivo de que o Estado seja autorizado a prestar Sarantia 
ao Banco do Brasil S.A. para a emissão de carta de crédito a prazo 
à BRONTO SKYL!Ff OY AB, sediada em Tampere, Finlândia, 
com vistas à imponação de uma plataforma hich"áulica modelo 70-
3T2, de interesse do Çorpo de Bombeiro Militar do Estado. 

A operação de crédito· associada à prestação de garantia ora 
solicitada tem as seguintes caracteristicas: - -

a) valor preteridido: R$ 2.064503.49 (doi$- milhões, ses
senta e (patro mil e quinhentos. e três reais e quarenta centavos), a 
preços de outubro de 1994; 

Obs: Este valor é o constante do Oficio G n° 0285/94, de 
28.11.94, do Governador do Estado de Goiás ão Presidente do. Se
nado Federal, e idêntico ao aulOrizado pela Lei n..-l2.452. de 27 de 
outubro de 1994, do Estado de Goiãs, diferiodó,porém, do valor a 
que se reporta o Oficio n° S/85. de 1994, do Banco CeDt:ra-1 doBra
sil, retromencionado. No entendimento de que a autorização para a 
concessão da garantia não deva exceder o montante efetivamente 
solicitado, optoU-se pelo valorespecificãdo"Dã alínea "a", acima. 

b) encargos: 
externos: sem custos para o importador. 
internos: comissão de abertUra (1% a.t.); 
c) destinação dos recu.rsos: importação de plataforma hi

dráulica modelo 7Q.3T2, fabricada pela empresa BRO!IITO SKY • 
LIFT OYAB, de interesse do COrpo de Bombeiro Militar dOEstado. 

d) prazos: 360 (trezentos e sesSenta) di~s; . · · 
e) condições de pagamento: 
- 5% (cinco 'por cento)_- pagamento inicial (pago em 

02.09~94 e não incluido no valor da operação); 
- 10% (dez porcento)- pagável em 08.12.94; 
-50% (cioqüenta porcento)- pagãvel em 23.01.95; 
- 17.5% (dezessete e...meio por cento) ~pagável em 180 

(cento e oitenta) dias do pagamento inicial; e 
- 17.5% (dezessete e meio por cento) -- pagável em 360 

(trezentos e sessenta) dia:s do pagamento inicial; 
f) garantiã: FPE (Fundo de Participação dos Estados). 
!L Voto do Relator 
Compete a esta Comissão. nos tennos do art. 52. inciso V, 

da Constituição- Federal. combinado c.om o art. 393, parágrafo-úni
co, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de prOjeto de re· 
solução que implique nO exercício da competêrida privativ·a do 
Senado Federal de autorizar operações externas de natureza fman
ceira de interesse da Uniã.o. 

Os autos do ~sente processo enco~tram-se ínsuuídos com 
toda a documentação exigida pela Resolução D0 11. de 1994. do 
Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e 
externo dos Estados, do Distrito Federal. dos MunicípioS e de suas 
autarquias. inclusive concessão de garantia~. seus limites e condi
ções de autorização. e c!á outras providênCias. 

O Parecer DED!P/DIARE-94/2010, ~do Departamento da 
Dívida Pública do Banco Central do Brasil, supramencionado, in
fonna que a prestação de garantia ora soliciladã eleva- O i:úVel de 
endividamento do Estado ao ponlO de extrapolar o limite previsto 
pelo art. 4°, ll. da Resolução n° 11. de 1994. d? _§_eTiado Federal. 
Tal limite, porém, é passível de elevação temporária, IDediante au-

torização do Senado Federal, conforme .p dis!K)s!-0 no art. 1 O da 
mesma Resolução. 

Acrescenta, o referido parecer, que, consoante o balanço ge
ral do exerclcio de 1993, o Governo do Estado de Goiás cumpriu o 
disposto no art. 212 da Constituição Federal, bem· como o estabe
lecido no art. 38 do Ato das Disposições ConstirocioDai_s TranSitórias. 

Em face ao·exposto, rou favorável a que se autorize o--Esta
do de Goiás a elevar, temporariamente, seu endividamento acima 
do limite previsto J,eto art. 4. ll, da Resolução n° 11. de 1994. bem 
corno a conceder _garantia na operação de crédito de que tratan1 os 
autos do presente processo, na fomia do sêguintc -

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' llO DE 1994 

Autoriza, o Estado de Goiás a elevar, tcmporaria· 
mente, seu endividamento acima do limite previsto pelo 
art. 4o. n. da Resolução n° 11. de 1994. do Senado_ F~de
ral, lwn como a prestar garantia ao Banco do Brasil 
S .A., para a emissão de carta çic cródito a prazo à 
BRONTO SKYL!Ff OY AB, sediada em Tampare. Fin· 
lándia, para a importação de uma plataforma hidr.iulü.:a 
modelo"70-3T2. de interesse do Corpo de Bombeiro Mi-
litar do Estado. -

O Senado Federal resolve: 
_ Art. 1° Autorizar o Estado de Cioiás a elevar, 

tempÕfãiiãniente, seu endividamento acima do limite 
previsto pelo art. 4°. II. da Resolução n<> li, de 1994. do 
Seriãdo federal. 

- Art. 2° Autorizar. ainda, o Estado de Goiás a 
prestar garantia ao Banco do Brasil S. A •• para a emissão 
de carta de crédito a prazç à BRONTO SKYLll·T __ OY 
AB. sediada em Tampere, Fi.tllândia. para a importação 
de UD13_ plataforma hidráulica modelo 70-31'2. de inte-

- . resse do Corpo de Bo_mbeiro Militar do Estado, tendo, a 
operação de crédito, as seguintes caracteristicas: 

ia) valor pretendido: R$ 2.ü64.5Q3_,4Q (Q_ois mi
lhões. sessenta e quatro mil e quinhentos e três. reais e 
quarenta centavos). a preços de ou rubro de 1994: 

· · b) encargos: 
_ ~ externos; sem custos para o importador, 

internos: cDmissão de abertura (1% a.t.): 
-----c) destinação dos rcàlrsos: importação de plata· 

fon:Da hidnlulica modelo 70-3T2, fabricada pela empresa 
BRONTO SKYLIFT OY AB. de Interesse do Corpo de 
Bombeiro Militar do Estado. 

d) prazos: 360 (trezentos c sessenta) dias; 
e) condições de pagamento: 
.:: 5% (cinco por cento)- pagamenhl inicial (pago 

em 02.09.94 e não incluído no valor da operação); 
- 10% (dez porcento)- pagável em 08.12.94: 
- 50% (cinqüenta por cento) -:- pagável em 

23.01.95; 
_ -' 17.5% (dezessete e meio por cento)- pagável 

em 180 (cento e oitenta) dias do pagamento inicial; c 
- 17,5% (dezessete e meio por cento)- pagável 

em 360 (trezentOS e_ sessenta) dias do pagamento inicial; 
I) gatantia: FPE (FundO de Participação dos Estada;). 
Art. 3° A contratação da operação de crédito a 

que se refere o art. 2° deverá efetivar-se no prazo máxi
mo de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data da. 
publicação desta Resolução. 

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

O parecer é favorável. Sr. J?residente. 
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O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer para a importação de uma platafonna hidniÜlica, modelo 70-JT2, 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n• l!O. de de inte= do Capo de Bombeiros Militar do Estado. tendo a 
1994. que autDriza o Estado de Goiás a elevar temporariamente o open.ção de crédito as seguintes carncteristicas: 
endividamento acima do limite previsto pelo att. 4°, inciso II da a) valor pretendido: R$2.064.503,40 (dois milhões sessen
Resolução D0 1 U94 áo Senado Fedem~ bem como a prestar garan- ta e quatro mil e quinhentos e tzês reais e quarenta centavos), apre
tia ao Banco do BlJ:'il S. A. para a emissão de carta de crédito a ços de outubro de 1994; 
pmzo à BRONTO SKYLIFT OY AB, ,..Qiada em Tampere. na b) encargos: 
Finlândia para a importação de plataforma hidráulica modelo 70- - externos: sem custos par.a o importador; 
312 de interesse do Capo de Bombeiro Militar do Estado. - interno~ comissão de abertura ( 1% a.t.); 

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua imediata' c) destinação dos recul"SSS: importação de plataforma hi-
ap<eeisção. dráulica, modelo 70-3T2, fabricada pela empresa BRONTO 

Em discussão o projeto, em rumo único. {Pausa.) SKYLIFT OY AB, de interesse do Corpo de Bombeiros Militar 
N"'ao havendo quem pela a palavm, encerro a discussão. do Estado; 
Em votação. d) prazos: trezentos e sessenta dias; 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram Pezmanecer sen- e) condições de pagamento: 

lados. (Pausa.) -c 5% (cinco por ceoto), pagamento inicial (pago em 2 de 
Aprovado. setembro de 1994 e não incluido no valor da operação); 
O projeto vai à Ccmissão Dirctom para a redação final. - I 0% (dez por cento), pagável em 8 de dezembro de 1994; 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Sobre a mesa, -50% (cinqüenta por cento), pagável em 23 de janeiro de 

parecer da Comissão DileiOra oferecendo a Redação Final que 1995; 
será lido pela S;r& P Secretária. - 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), pa~ 

É lido o seguinte 

PARECER N' 308, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação f"mal do Projeto de Resolução ~ 110, 
de 1!194. 

A Ccmissão Diretorn apresenta~ a redação fmal do ~eto 
de Resolução n° 110, de 1994, que autoriza o Estado de Goiás a 
elevar, temporariamente, seu endividamento acima do limite pre· 
visto pelo harto. 4°, ll,'da Resolução n• 11. de 1994,_® Senado 
Fedenll, bem como a pcestiir gll1'3litia ao Banco do Brasil S.A., 
para a emissão~<fe C3Ita de crédito a praz<J a BRONTO SKYL!Fr 
OY AB, sediada em Ta'I>P""', Finlãodia, para a importação <i• 
nma plataionna hidráulica modelo 70-3T2, de interesse do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado. 

Sala de Reuniões da Ccmissão, 14 de dezembro de 1994. -
Chagas Rodrigues, Presidente - Júnia Marise, Relator- Nelson 
Wedekin- Nabor Jún.J!Ir. 

ANEXO AO PARECER N' 308, DE~ 1994 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do bano. 48. item 28, do Regimento Interno, promulgo 
a seguinte 

RESOLUÇÃO N" ,DE 1994 

Autoriza o Estado de Goiás a elevar, tempora
riamento, seu endividamento acima do limite previs
to pelo har1o. 4°, II, da Resolução n° 11, de 1994, do 
Senado Federal, bem como a prestar garantia ao 
Dan~ do Brasü S-.A., para a emissão de carta de cré
.dilo a prazo a BRONTO SJ!:fLIFf OY AB, sediada 
em Tampere, Finlândia, para a importação de uma 
plataforma hidráulica modelo 70-3T2, de interesse 
do Corpo ·de Bombeiros Militar do Estado. 

O SenãdO Federal resolve: 
Art. 1 o É o Estado de Goiás autorizado a elevar, tempmaria

mente, seu endividamento acima do limite previsto pelo harto. 4°. 
ll,da Resoluçãon• II, de 1994, do Senado Federal. 

Art. 2o É o Estado de Goiás autorizado a prestar garantia ao 
Banco do Brasil S.A., para a emissão de carta de crédito a praZó a 
BRONTO SKYLIFT OY AB. sediada em Tampere, Fmlàndia, 

gável em cento e oitenta dias do pagamento inicial; 
- 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), pa~ 

gáVei em trezentos e sessenta dias do pagamento _inicial; -
I) garantia: FPE (Fundo de Participação dos Estados). 
Art. 3° A autorização concedida por esta resolução deverá 

ser exercida no prn.zo de duzentos e setenta dias, contados da data 
de sua publicação. 

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi· 
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Aprovado o 
· projeto e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à ime· 
diata apreciação da redação fmal. 

Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
Não haveDdO quem peça a palavra,encerro a discussão. 
Em v:otação. 
Os Srs. Senã:dores que a aprovam qtieinfinjJeiiDanecer sen~ 

tados.(Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria v aí à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Item 3 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 75, DE !993 
(Em regime de urgência, nos tennos do 

art.336, b, do Regimento lntemo) 

Disct~ssão. em tumo·tlnico. do. Projeto de Resolu
ção n° 75. de 1993, de iniciativa da Comissão Diret.Ora, 
que altera a estrutura da Subsecretaria de Divulgação. e 
dá outras providências.(Dependendo de parecer da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania) 

Nos te.:mos do art. 140. a, do Regimento Interno. designo o 
nobre Senador Cíd Saboia de Canralho para p_roferir parecer sobre 
a matéria. em substituição ã Comissão de Çonstinüção, Justiça e 
Cidad<tnia. 

RELATOR: Senador CID SABÓIA DE CARVALHO 
(PMDB - CE. Para proferir parecer.) - :Sr. Presidente, Sr"' e Sn;. 
Senadores, o presente Projeto de Resolução, de autoria da Comis
são Diretora, "altera a estrutura da Subsecretaria de Divulgaçâ9 e 

- dá outras providências". Dessa fonna, modifica o teor do art. 39 
do RCgulamento Adminístrativo do Senadç>, e tmrufoiiDa os pará
grafos do mesmo artigo em outros artigos. 

Inicialmente. o Projeto diminui para quatro o número c!e ór~ 
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gãos constantes do parágrafo único do art. 39, ou seja, a Subsecre
taria passaria a ser composta de "Gabinete, Serviço de Imprensa, 
Serviço de Radiodifusão e Serviço de Televisão. Os dispositivos 
seguintes da proposição pre~m as funções de cada um dos ór
gão$ e de suas seções, e em seguida detenninam que "são privati
vas dos servidores da categoria funciODal de Analista Legislativo
área de Comunicação Social, Contaros e Eventos., inclusive duran
te o estágio probatório, as ftmções comissionadas de Assistente 
Técnico JXeVÍstas no Anexo desta Resolução, Chefe do Serviço de 
Imprensa, Chefe do Serviço de Televisão, Chefe da Seção de Re
dação, Chefe da Seção de Produção e Reportagem, Chefe da Se
ção de Edição e Azquivo. Chefe da Seção da nvoz do Brasil11

, 

Chefe daSeção de Rádio e, ainda, as de Assistente de Divulgação." 
Sustenta a dOuta Ca;nissão Djretota, na sua justifiCação, 

que a Subsecretaria de Divulgação ampliou considemvelmente a 
sua liaba de atuação, WJ.to no que conceme à qualidade quanto à 
quantidade, e por isso está a requeter uma estrublra organizacional 
capaz de proporcionar-lhe condições mais adequadas ao desempe
nho .de suas funções. 

A proposição não apresenta 6bices nos seus aspectos consti
tucional e jurldico. 

.A objeção, juridica que poderia ser feíta com relação ao ar
tigo supratranscrito, de estabelecer cOUlO privativas dos servidores 
da Categoria de Analista Legislativo aquelas funções oomi~siona
das, seria improcedente. Com efeito, a Lei n° 8.112190, no seu art. 
20, determina que, "ao entrar em exercício, o servidor nomeado 
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probató
rio por período de 24 (vinte e quatro) meses, durnnte o qual a sua 
aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho 
do cargo ... " Em consonância com a interpretação desse dispositi
vo, o parágrafo 4Q do art. 6Q da'Resoluçã.o nQ 42/93- Plano de Car
reira - estabelece que é ved.ldo ao sexvidor em estágio probatório 
ser designado para função comissionada. Entretanto, a Resolução 
n° 51/93, no parágrafo 4Q do seu art. 2° abre exceção parn motoris
tas e taquígrnfos. A exceção deriva do sentido que as funções co
missionadas adquiriram no- Senado, as quais constituem- ãpenas 
uma forma de conceder uma vantagem pecuniária. QUase todos os 
sexvidores a têm e ela não representa. na maiõriã dos casoS, acrés
cimo de atribuiçm além daquelas já conCernentes ao cargo. Além 
disso, Do caso do Projeto eiilqUeS:tão, b dispositivo apresenta uma 
conveniência administrativa. pois sem as funções comissionados o 
órgão de divulgação não conseguiria manter-os jornalistas, já que 
os StDadores têm grande interesse em requisitá-los para seus Ga· 
bitJ,etes, oferecendo-lhes outras VâD.tagens. 

Dessa forma. como aLei D0 8.112 não estabelece uma veda
ção expressa DO caso analisado, entendemõS que não há injuridicí
dade no dispositivo analisado, e nem no conjunto do Projeto. 

Ainda assim. diante de uma nova realidade organizacional 
da Subsecretaria de Uivulgação, apresentamos Substitutivo ao Pro
jeto, com o objetivo de adequar o quadro de funções comissiona
das à progressiva ip.format.ização-do setor. A alteração, além de 
positiva do ponto de vista técnico, reduz também o impacto fman
ceiro sobre a folha de pagamento, originalmente estimado em 
0,375%, uma vez que em números globais foram eliminadas 18 
funções comissiOnadas. Destaque-se, fmahnente, a existência de 
recursos OIÇ"amentários e disponibilidade fU:iinCeira pata tanto. 

Ante ao exposto, opinamos pela aprovação do Projeto nos 
termos do Substitutivo que ora apresentamos. 

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE 
RESOLUÇÃO N" 75, DE 1993 

Altera a estrutura da Subsecretaria de Divul
gação, e dá outras providências. 

Art. 1" O art. 39 do Regulamento Administrativo do s..,.do 
Federal passa a vigorar com as seguintes altemções. renumemndo
se os demais artigos: 

"Art. 39. À Subsecretaria de Divulgação compete 
estudar, coordenar, orientar, controlar e dirigir a execu
ção das- tarefas relativas à divulgaçãO das atividades do 
Senado Federal, assistindo, em assuntos de sua compe
tência, a ComissãO Diretora, as Comissões Técnicas e os 
Senadores. 

Parágrafo único - São 6rgãos da Subsecretaria de 
Divulgação: 

I - Gabinete; 
II- Serviço de Imprensa; 
UI- ServiçO ele Radiodifusão; e 
IV -Serviço de Televisão." 

Art. 2• Ao Gabinete da Subsecretaria de Divulgação compe
te provic;!enciar o expediente e as audiências do titular, executar as 
tarefas de suporte administrativo relativas à competência do órgão 
e assistir o seu titular no desempenho de sua atribuiçOOs. 

Art. 3° Ao Serviço de hnprensa compete providenciar ·a co
bertura e elaboração de boletins noticiOsos diários, para ftns de di
vulgação em jornais, revistas, correios eletrônicos e órgWs afms 
de imprensa, sobre eventos oconi.dos no âmbito do Senado Fede
ral, nominalmente no Plenário, nas Comissões Pennanent:es e 
Temporárias, nos Gabinetes do Presidente e do PrimeircrSecretá
rio e no atendimento a toda atividade senatorial que promova a 
instituição e o Poder Legislativo, bem como promOVer pesquisa 
voltada para identificar ein jornais, e colecionar, o noticiário pro

. duzido pela Subsecretaria. 
§ 1 o São órgãos do Serviço de Imprensa; 
I- Seção de Redação; e 
ll - Seção de lnfonnática e de Transmissão. 
§ 2° À Seção de Redação compete acompanhar e elaborar o 

noticiãrio sobre discursos, projeteS. debates. discussões e votações 
oo Plenário e nas Comissões Penn.ipentes e TetnpCIIirias, as ativi
dades da Presidência da Comissão Diretora e Senadores, bem 
como fazer o levantamento e compilação da agenda do dia seguin
te dos diversos setores da Casa e manter atualizado um arquivo 
daS matérias pri:>duzidas pela Subsecre!aria. 

§ 3Q A Seção de Informática e Transmissão compete ali
mentar o banco de dados do Prodasen com o material prod:u:rido 
pela Subsecretaria, notadamente os boletins para a imprensa e "A 
Voz do BI'35-il", realizar consUltas nos termiruils. sobre projetos e 
outras mâ.téria.S para subsidiar o trabalho da Subsecretaria, bem 
como realizar a transição, -por meio de fac simile e/ou telex, do 
material noticioso produzido pela Subsecretaria para jornais, revis
tas e emissoras de rádio e televisão, e airida para a Representação 
do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

Art. 4° Ao Serviço de Radiodifusão compete providenciar a 
cobertura de todos os trabalhos do Senado Federal, para elabora
~ão de noticiários radiofônicos. 

§ 1° São 6rgãos do Serviço de Radiodifusão; 
I- Seção de "A Voz do Brasil"; e 
ll - Seção de Rádio. 
§ zo À Seçâo de ''A Voz do Bnsil'' compete elaOOrar o noti

ciário sobre as atividades da Casa a ser divulgado por esse-progra
ma oficial, na parte destinada ao Senado Federal. 

§ 3° À Seção de Rádio compete elaborar noticiários a serem 
fornecidos às emissoras de radiodifusão, bem como boletins para 
divulgação pelo sistema de som interno do Senado Federal. 

AI1.. 5° Ao Serviço de Televisão compete produzir gravaçõ
es em vídeo ou transmissões ao vivo, especialniente: das atiV1dades 
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do Plenário, das Comissões Pemunentes e Temporãrias, além da 
cobertuxa diária do Gabinete do Presidente e do Primeiro-Secretá
rio, para distribuição às emissoras de televisão ou exibição na rede 
interna mootada a partir do Projelo VIl' de televisão, sob forma de 
um telejornal diário.- _ - --

§ I 0 São órgãos do Serviço de Televisão; 
I- Seção de Produção e Reportagem; e 
ll-Seção de Edição e Arquivo. -
§ '2:' À Seção de Produção e Reportagem compete pianejar e 

realizar gxavações e transmissões das atividades de Plenmo e das 
Comissões, e indicar as matérias que devem s~ oferecidas às 
emissoras de televisão e as que devem ser guardadas em arquivo 
para a memória do Senado. 

§ J• À Seção de Edição e Arquivo compete realizar a fmali
zação e tdfção do material gravado, efetuar as gravações em esbÍ· 
dio e manter arquivo geral das imagens em video do Senado." 

Art. 6q São privativas dos servidores da categoria funcional 
de Allalista Legislativo- área de Comunicação Social, Contados e 
Eventos, inclusive durante o estágio probatório, as funções comis
sionadas de Assis:teDte Técnico JmVistas no Anexo desta Resolu
ção, O!efe do Serviço de Imprensa, O!efe do Serviço de Televi. 
são, Qcfe da Scção de Rcdação, O!cfc da Seção de Produção e 
Reportagem, O!efe da Seção de Edição e Arquivo, O!efe da Se
ção da "Voz do Bxasil", O!efc da Seção de Rádio e, aluda, as de 
Assistem c de Divulgação. 

Art. 7" Ao Assistente de Divulgação compete, além de as
sistir a chefJa imediata na realização das tarefas a ela atribuída, 
elaborar planos de trabe.Jho, manter contatos internos e exr.ernos e 
àoompanbar nos veículos de oomunioação a publicação de uoticiá
rio produzido pela SubsecretJiria. 

Art. 8° Ao Auxiliar de Divulgação compete a realização de 
atividades de apoio ao ·serviço ou set;:ão, como oPerar sistema de 
informática. providenciar remessa de material e desempenhar tare
fasoomlatas. 

Art. 9• A Tabela de. distribuição das funções ConiiSsioriadas 
da Subsecretaria de Divulgação, c6digos 07.01.00 do lulexo JJ do 
Regulamcnlo Administrativo do Sensdo Federal passa a vigoru na 
forma do auexo desta Resolução. 

Art. 10. Fica a Subsecretaria de Administração de Pessoal. 
autorizada a republicar o Regula_mento Administrativo com as a1-
temções decorremos de8ia Resolução. . 

Art. 11. Esta Resolução entxa em vigor na data de sua publi-
cação. . 

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 

De acordo com o art. 140, a, do Regimento Interno, designo 
o no~ Senador Nelson Wedekin para proferir parecer sobre o 
Substitutivo apresentado, em substituição à Comissão Diretora. 

O SR. NELSON WEDEKIN (PDT .se. Para proferir pare
cer.)- Sr. Presidente. Sr-' e Srs. Senadores, em substituição ã Co
missão Ditetorã., sobre o SUbstib.Jtivo ora apresentado ao Projeto 
de Resolução D0 75,de 1993, que "altera a estrutura da Subsecreta
ria de Divulgação, e dá ootras providências11

• 

O Substitutivo a~entado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania ao Projeto de Resolução D0 75, de 1993, não 
modifica os objetivos fundamentais traçados pela proposta da 
Douta Comissão Diretora,- de dotar a Subsecretaria de Divulgação 
de uma estrutura organizacional capaz de proporcionar-lhe condi-
ções ma.is adequadas ao exercício de suas funções. _ 

Trata-se claramente de alteração positiva do ponto de vista 
técnico, que, levando em conta a recente informatização do setor, 
reduz o número inicial de seções e funções originalmenle estimadas. 

Consíderando ainda que a proposição não apresenta 6bices 
nos aspectos constitucionais e jt.nidicos, a ComiSSão DiretOra nãda 
tem a opor, manifestando-se pela aprovação do Substitutivo na 
fonna como foi apresentado pelo Relator, Senador Cid Saboia de 
Carvalho, pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O parecer é favorável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer 

cooclui favoravelmente ao SubstiOJ.livo apresentado. 
Completada a instrução da matéria, passa-se à apreciação da 

matéria. 
Emdisrussão o Projeto e o SubstiOJ.tivo, em turno único. 
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presideute, peço a palavra 

pata discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Concedo a 

palavm a V. Exa. -
A SRA- JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pata discutir. Sem 

revisão da oradora.)- Sr. Presidente, gostaria apenas de confnmar 
aqui a importância da aprovação desse projeto, qUe- passou pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi amplamente 
debatido, contou com o parecer favorável do Relator, que apresen
tou um substitutivo. 

Este projeto demonstra. não apenas a redução das finalida
des, sotmudo dos órgãos que oo"mpôem a Subsecretaria de Divul· 
gação, mas a adequação dos trabalhos de divulgação do Senado 
Federal. . . - - - -

É preciSo notar também que todas aqueles que hoje orupam 
funções da Subsecretaria de Divulgação aqui vieram fX)r concurso 
público rigoroso, prooiov1do pelo Senado Federal; são profissio
nais competentes, jornalistas que lá estão exercendo as suas ativi-

(a que se refere -esta l:"<.esolução) 
07.00.00 Sulisccretaria de -Divulgação 

- dades. no ooojunto da divulgação dos trabalhos do Senado Federal. 

N" de Funcões 

03 

02 

06 

02 
30 

07 

os 

Chefe de Serviço 

Ass. Técnico 

Chefe de.Seção 

Secretário de Gab. 

Assistente de Diyulgação 

Assistente de Pesquisa 

Auxiliar ele Divul•acão 

Símbvlo 

FC07 

FC06 

FCOS 

FCOS 

FC04 

FC04 

FC03 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - O parecer 
coo.clui favoravelmente ao Projeto nos tennos do Substitutivo que 
apreseuta. 

Portanlo, quero enc.liil.inhar o meu voto favorável à aprova
·ção deste projeto. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)~ Continua eni 
- -discussão a matéria. (Pausã.) 

!Mio. 

Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.040, DE 1924 

Nos termos do art. 311, alínea d, do Regimento Interno. re
queiro preferência para apreciação do Substitutivo apresentado ao 
Projeto de Resolução n° 75, de 1993. de íniciativa da Comissão 
Di.retora, que altexa a eslrutura da Subsecretaria de Divulgação, e 
dá ootras providências. 

Sala das Sessões,l4 de dezembro de 1994. -Júnia Marise-
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O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues)- Em votação o 
substitutivo;-

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn.a.necer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Aprovado o substjtutivo, fica prej.Idicado o projeto. 
A mathria vai à Comissão DireiOrn paill redigir o vencido, 

para o twno suplementar. 
O SR. PRESIDENTE (C.agas Rodrigues)-Sobre a mesa. 

parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do vencido 
que será lida pelo Sr. I • Secretlirio. 

É lida a seguinte 

PARECER N• 309, DE 1994 
'(Da Cemissão Diretora) 

Redação do venddo, para o tomo suplemen
tar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução n° 75, de 
1993. 

A Comissão Diretora apreseota a redação do vencido. para 
o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto de Resolução D 0 

75, <4LJ993,- que altera a estrurura da Subsecrewia de Divulga
ção. o dá oo.tras providências. 

Sala das Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1994.
Chagas Rodrigues, Presideote- Nabor Júnior, Relator- Nelson 
Wedekin- Júnia Marise. 

ANEXO AO PARECER N°309,DE 1994 

Faço saber que o Senado Federal aproVou, e eu, Presidente, 
nos termos do art. 48. item 28, do Regimento lntemo, promulgo a 
seguinte 

RESOLUÇÃO N" , DE 1994 

Altera a estrutura da Subsea-etaria de Divul· 
gação, e dá outras P!1lvidências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I o O art. 39 do Regimento Interno Administrativo do 

Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 39. À ... ~~b~~a 4~_Divulgação compete 
estUdar, cootdenar, orientar, conti'ólar e dirigir a execu
ção das tarefas re1ativas à divulgação das atividades do 
Senado Federal, ~sistindo_, em asSUntos de sua compe
tência, a Comissão D~tora. as Comissões Técnicas é os 
Senadores. - -

Parágrafo único. São orgãos da Su_bsecretaria de 
Divulgação: 

I -Gabinete; 
ll- Setviço de Imprensa; 
lll -'Serviço de Radiodifusão; e 
IV- Serviço de Televisão." 

Art. 2~ Ao. Gàbioete da Subsecretaria de Divulgação compe
te providenciar o expediente e as audiênciaS do titUlar, executar as 
tarefas de suporte administrativo relativas à competência do órgão 
e assistir o seu titUlar no desempenho de suas atribuições. 

Art. 3° Ao Setviço de Imprensa compete providenciar a co
bertura e elaboração de boletins noticiosos diários, pan fins de di
vulgação em jornais, revistas, comios eletrdriiõos e órgãos afms 
de imprensa, sobre eventos oconidos no âmbito do Senado Fede-
ral, nominadamente no Plenário, nas Comissões pennanentes e 
temporárias, nos Gabinetes do Presidente e do Primeiro-Secretário 
e no atendimento a toda atividade senatorial que promovi a insti
ruição e o Poder Legislativo, bem como promover pesquisa volta-

da para identüicar em jornais, e colecioo.ar, o noticiário produzido 
pela Sub,..,.,wia. 

§ I 0 São órgãos do Se(Viço de Imprensa: 
I- Seção de Redaçáo; e 
H-~ de Informática-e de T:nmsmissJo. 
§ 2° À Seção de Redação compete acompanhar e elaborar o 

noticiário sobre discursos, projetas, debates, discussões e votações 
no Plenário e nas Comissões pennanentes e tempozárias. as ativi
dades da Presidência. da COmissão DireiOrn e Senadores, bem 
como fazer o levantamento e compilaçio da agenda do dia seguin
te dos diversos setores da Casa e manter atualizado um arquivo 
das mathrias produzidas pela Subsecretaria. 

§ 3° A Seção de Infonná!ica e Transmissão compete ali
melllar o banco de dados do Prodasen com o material peoduzido 
pela SUbsecretaria., notadamente os boletins parn a imprensa e 11A 
Voz do Brasir', :realizar consultas nos terminais sobre projetos e 
outras mãterias, para subsidiar o trabalho da Subsecretaria., bem 
como realizar a transmissão por meio de "fac simile ''e/ou telex, do 
material noticioso produzido pela Subsecretaria para jornais, revis
tas e emissoras de rádio e televisão, e ainda pam a Representação 
do Senado Federal no Rio de Janeiro. 

Art. 4° Ao Serviço de Radiodifusão compete providenciar a 
coberttua de lodos os trabalhos do Senado Federal, para elabora-
ção de noticiáriO radiófônico. · 

§ I 6 São órgãos do Se(Viço de Radiodifu~o 
1-Seçlo de ''A Voz. do Brasil11

; e 
ll - Seção de Rãdio. 
§ 2° À Seção de Rádio compete elaborar notic~os a serem 

fornecidos às emissoras de radiodifusio, bem como "boletins para 
divulgação pelo sistema de som intemo do Senado Federal. 

Art. 5° Ao Serviço de Televisão compete produzir gravaçõ
es em vídeo ou transmissões ao vivo,_ especiamenle das atividades 
do Plenário, das Comissões parmanentes e temporárias, além da 
cobertura diária do Gabinete do ~sidente e do Primeiro-Se<:retá
rio. para distribuição às emissoras de televisão ou exibição na rede 
interna montada a partir do Projeto VIP de televisão, Sob, a forma 
de um telejornal diário. 

§ 1° São órgãos do Setviço de Televisão: 
I- Seção de Produção e Reportagem; e 
ll-S,eção de Edição e Arquivo. 
§ 2° A Seção de Produção e Repo;tagem compete planejar e 

realizar gravações e transmissões das atividades de Plenário e das 
Comissões e indicar as matérias que devem ser oferecidas às emis
soras de televisão e as que devem ser guardadas em arquivo pam a 
memória. do, Senado. 

§ 3° A Seção de Edição e Arquivo compete realizar a fmali~ 
zação e edição do material gravado, efetuar as gravações em esní
dio e manter arquivo geral das imagens em vídeo do Senado. 

Art. 6° São privativas dos servidores da Categoria Funcio
nal de Analista Legislativo- Áiea de Comunicação Social. Conta
tos e Eventos, inclusive durante o.e~gió probatório, as Funções 
Comissioinadas de AsSistente-Técnico, previstas no Anexo desta 
Resolução. C.efe do Serviço de Imprensa, C.efe do Serviço de 
Televisão, Chefe da Seção de Redação, <llefe da Seção de Produ
ção e Reportagem. <llefe da Seção de Edição e Arquivo, Chefe da 
Seção da "Voz.~o j3rasil", Gbefe daSeção de Rádio e. ainda, as de 
Assistente de DiVulgaÇão. 

Art. 7° Ao Assistente de Divulgação compete, além de as
sistir :\. Olefm imediata na realização das tarefas e ela atribuida, 
elaborar planos de tnibalbo, manter contatos internos e ex temos e 
acompanhar os veículos de coJDJJnicação a publicação de noticiá
rio próduzido pela Subsecre<sria. 

Art. SO Ao Auxiliar de Divulgação compete a realização de 
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ntividades de apoio ao S~iço ou Seção, como operãi sistema de 
infonnática. providenciar remessa de material e desempenhar tare
fas cor.relatas. 

Art. 9° A Tabela de dislribuição das funções COmissionadas 
da Subscretaria ele Divulgação, Códigos 7-1-00 do Auexo ll do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar 
na forma do A:neXo desta Resolução. 

Art. 10. Fica a Subseeretaria de Administração de Peasoal 
autorizada a republicar o Regulamento Administrativo com as al
terações decorrentes desta Resolução. 

Art. 11. Esta Resolução entra. em vigor na data -de uma pu 
blicação. -

ANEXO 

N• de FuucOes Denominação S"IDlboi<L_ 

o~ Chefe de Serviço FC-07 

02 Assistente Técnico FC-06 

06 -Cbede de Seção FC-05 

02 Secretário de Gabinete FC-05 

30 Assistente de Divulgação FC-04 

07 Assistente de PeSquisa FC-04 

05 Auxiliar de Divuleaoão FC-03 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Enc:emda a discussão, sem apresentação de emendas, o 

substitutivo é dado como definitivamente adotado na fonna regí
mODtal. 

A matéria vai à Ptomulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item I: 

PROJETO DE DECREro LEGISLA TivÓ N" !01/94 
(Incluído em Otdem do Dia. nos termos do 

art. 172. n. c, do Regimento Interno) 

Discussão, ein turno Ónico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 101. de 1994 (n' 449/94. na Cârilar.l dos 
Deputados), gue apro~a a Ata Final da Rodada Uruguai 
de NegociaÇões Comerciais Multilaterais do GATT. as 
listas de concessões do Brasil na área tarifária (Lista lll) 
e no setor de serviços e o texto do Acordo Piurilateral 
sobre carne Bovina, objeto das Mensagens n°s 498 e 
965, de 1994. do Presidente daRep<lblica. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Relaçõ
es E:tteriores e Defesa Nacional.) 

Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

É lida a seguinte 

EMENDA N" 1-PLEN 

Ao Projeto de Decr~o Legislativo n° 101, de 
1994, que aprova "os textos, já traduzidos para o 
idioma português., dos acordos incorporados à Ata 
Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais". 

Acrescentem-se ao Projeto de Decreto Legislativo em 
epígrafe, após o art. 1°, os seguintes artigos, renumerando-se os 
demais: 

"Art. 2° Com fundamento no disposto no artigo 2 
do "Acoxdo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 

Intelectual Relacionados ao Comércio" integrante da Ata 
Final da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais 
Multilaterais, o Brasil aplicará a exigência p.e produção 
local, na concessão de direitos de propriedade intelec
tual. na forma em que dispuser a legislação específica 
nacional. 

Art. 3° A concessão de direitos de propriedade in
telectual sobre m.icroorganismo enVoJverá,exclusiva
mente, a proteção de um microorganismo transgênico, 
relacionado a uma única aplicação industriai específica, 
sem quaisquer direitos relativos a processos ou produtos 
derivados deste microorganismo. na forma em que dis
puser a legislação nacional." ' 

~.;. ~ Art. 4° COm fundamento no art. 65 do "Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos--de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio", integrante da Ata Final da 
Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilate
rais, o Brasil adotará os prazos de carênc-ia para aplica
ção do referido acordo, no que diz respeito a setores tec
nológicos qu"e nãO recebem proteção patentária na data 
geful -de aplicação do Aootdo." 

Justificação 

A presente emenda visa ;1 tomar explícito e vinculante, no 
decreto legislativo de aprovação da Rodada Uruguai, a posição 
brasileira sobre a necessidade de produção local para a concessão 
de patentes e sobre o exato alcance da proteção de direitos inteJec
_tuais sobre microorganismos. São os dois pontos mais importantes 
do Acordo sobre Proprie~de Intelectual, o qual vem se revelando 
como a peça-chave de todo este conjunlo de acordos do novo 
GA IT. Esta emenda representa um entendimento consensual nú
nimo dos diverros setores envolvidos, como já se demonstrou em 
diversas ocasiões, nos documentos, nos seminários e nas audiên
cias conVocadas pelo Congresso Nacional. Além do mais, está am
parada em interpretação nacional das próprias disposições do acor
do e na legislação interna específica em tramitação no Senado Fe- _ 
dera!. A necessidade de explicitar este entendimento no momento 
da aprovação congressual reveste-se de importância capital sobre 
os tratados, com base nos diversos interesses em disputa. É o que 
se prevê que ocorrení sobre estes OOis temas, produção local e mi
croorganisi:nos, ·o que 'torna extremamente necessário um decreto 
parlamentar claro e positivo sobre a matéria. É de se acrescentar 
que um entendimento diverso do que está expresso nesta emenda, 
além de não trazer mais o consenso da sociedade brasileira, toma 
absblutamcnte inaceitável_ o texto do Acordo sobro Propriedade In
telectual, porquanto violador de nossos interesses nacionais. 

Além destes dois aspectos, detalhados em seguida, a emen
da estabelece, em seu art. 3°, uma direcriz, para ser observada na 
legislação interna pertinente, de adoç-ão de prazo de carência para 
aplicação da proteção patentária aos se tores não arualmente prote
gidos por patentes em nossa legislação. Esta disposição resguarda
rá, durante este prazo de adaptação, setores como o de farmacêuti· 
cos, alimentos e biotecnologia! para que a indUstria e a tecnologia 
nacionais possam se adequar. E preciso ressaltar que este comando 
encontra amparo no próprio texto do Acordo, nos mesmos termos 
em que se apresenta esta emenda. Entretanro, pela importância 
desse Tratado, com graves repercussões na ordem. legal interna, 
toma-se imperioso que o Congresso se pronuncie desde já sobre 
algumas alcernativas previstas dentro do próprio te_~to. Inc-lusive 
para que o Governo. ao ratificá-lo. manifeste o teor deste Decreto 
Legislativo. 

Sobre a necessidade de produção local, deve-se observar 
que a proteção à propriedade industrial não pode ser considerada o 
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simples atendimento ao direito nawral de compensar o autor da in
venção pelos esfo.rços empregados na pesquisa, ou o meio adequa
do para estimular novos esforços com vistas a ·novos desenvolvi
mentos. Para tal tipo de estímulo há fonnas de moompensa menos 
onerosas à sociedade que o sistema de mooop61ios temporários 
das patentes. , 

Quando um pais concede proteçio a iõv-enções e a m.arcas, 
ele l:usca ampliar o estoque de tocnologias que devem estar à dis
posição da sociedade para a produção de produtos e serviços mo
lhares e mais·bar.uos. A tecnologia patenteada se soma à'"teCDolcr 
gia não protegida, tanto de origem interna como externa, e se refle
te no aumento da criação de tecnologia própria. 

Poc esta razão é que cabe aos tirulares das patentes concedi
das a sua exploração efetiva no país que concede o mouopólio, 
além do integral desVandamento de suas invenções. Só assim será 
possível acrescer novos conhecimentos ao conhecimento local dis
pOnível, os quais setiO apreendidos não só pela leitura dos docu
mentos descritivos, mas também por meio da prática da produção, 
aperfeiçoando os recul'SO$ huma:nos envolvidos no processo indus
trial, além de fazer uso dos recursos naturais do pais hospedeiro. 

Assim, conclui-se que a manutenção de um sistema de pa
tentes só tem sentido para um pais que tenta desenvolver-se, se fo
rem a;~mpridos integ;ralmente os dois deveres básicos acometidos 
aos titulares das patentes: o desvendamento integral da tecnologia 
patenteada,. seja um pwcesso industrial oo um prOduto, e a explo
ração efetiva da patente no país concedente, quer diretamente pelo 
titular, quer atrnv~ &? licenças concedidas _a u~ empresa local. 
Confmna esse entendimento o próprio texto da Convenção de Pa
ris que, nos ·seus li O anos de vigência. sempre· cOOsiderou a falta 
de exploraçàoefetiva da par.nte como um abuso do mito do titular. 

Sobre microorganismos, ao longo de todo este pe.rlodo de 
debates sobre a lei de patentes e sobre o GA TI, ficou claro que as 
particularidades dos seres vivos expõem um grancle conjunto de 
dificuldades para seu enquadramento rias condições estabelecidas 
pele. sistema de patentes. Conceitos como atividade inventiva e 
novidade, nem sempre facilmente aplicáveis a inventoS inanima
dos, mostràm-se ainda mais dificeis de serem caracterizados ao se 
traLa.r de inventos biotecnológicos. _ 

Parece baver claro consenso na sociedã_de brasileira quanto 
à inconveniência de concessão de patentes para os serei vivos su
periores, plantas e animais. Ãi im.preViSívéls ·conseqüências de or
dem científica, ética, social e econômica deçorrentes da aprovação 
de tal medida ajudaram a formar a opinião· das princlpals lideran
ças nacionais no sentido de recbaçá-la, o que se reflete no pequeno 
número de controvérsias a respeito do assunto. 

Por outro lado, embota não baja consen~ sObre o Pâ.lenlea· 
mento de microorganismos, uma defmição clara sObre verdadeiro 
alcance desta proteção poderia ser aceitável mais amplamente. 
Tais seres têm sido utilizados em todo o mundo, inclusive no Bra
sil em um grande conjunto de experimentos Visando à geração de 
fontes alternativas de energia. ao melhoramento de rebanhos e de 
culturas agricolas, à'produção de soros, vacinas e outros medica· 
mentes para .!l sa11de humana e anim.al. à produção de animais e 
plantas lrulSgênicas dotadas de propriedacJes químicas de grande 
interesse para a agricultura, entre inúmeros outros de grande rele
vância parn. o desenvolvimento econôm.ico e social do planeta. 

Apesar das dificuldades à obtenção de acordo em tomo do 
assunto, a possibilidade de patenteamento de mfczóorganismos 
tem sido uma opção adotada por vários países. AperfeíÇoã.rido-se o 
dispositivo normativo, pode-se determinar que a única fonna de 
vida passível de patenteamento é O miCroorga.nis.mo transgênico, e 
com uma única aplicação indusnial específica. o que impedirá a 
concessão de patentes tipo "guarda-chuva", que levam ao estabele-

cimento de reservas de meroado para inovações presentes e futu
ras, na forma de niooop6lios absolutos, em campos inteiros do de
senvolvimento científiCo e tocnológioo. 

Por todo o exposto, consideramos que esla emenda -repõe a 
disciplina do assunto em seu encaminhamento JX'SSÍVel e justo na 
presente conjuntura. Seu principal objeto 6 eliminar ambigüidades 
no momento de aprovaçio,.deste pacote de acordos fundamental 
para o futuro do País. Obtém-se, assim, a certeza da efl.Câcia legis
lativa sufi~iente para assegurar que o Estado brasileiro concederá 
patentes, sim, mas não abdicm:á da exigência de produção em nos
so território, sem o que a patente perde c sentido econômico e so
cial. Obtém-se, taml:ém., a clareza da norma produzida nesta Casa 
de que o Brasil a única poSSibilidade de patenteamento de matérias 
vivas refere--se a microorganismos transgênicos e vinculados a um 
processo industrial específico, de modo a impedir monopólios tec
nológicos. 

Com este entendimento, que esper.~mos ser compartilhado 
por todos, porque reflete a cozrente majoritária do pensamento naM 
ciona.l pedimos o apoio para a aprovação da emenda. 

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1994-- Senador An
tonio Mariz. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nos te= 
do art. 140, b, do Regimento Interno, designo o nobre Relator Al
fredo Campos, parn pi'oferir parecer sobre a matéria, em substitui
ção à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG Para emitir pa
recer.)- Sr. PresidmJJ.e, s:n. e Srs: Senadores, o parecer é volumo-
soe eu gostaria apenas de tecer alguns comentários. 

Este assunto foi debatido à exaustão pela Climara dos Depu
tados, que, digaMse, fez um tmbalbo primoroso. 

No entanto, mais uma vez, vemos o Senado ser obrigado a 
votar com uma rapidez estratosférica matérias importa:ntes para o 
País. 

Sabemos que nosso Pais não pode deixar de aprovar com a 
necessária urgência esse Acordo, porque, senão, o Brasil se ved 
excluído de um aeotdo em que 109 paises aparecem pan. aprovar e 
colocar em prática a Rodada Uruguai de Negociações Multilatenús 

. doGATI. 
Sr. Presidente, o parecer é favcrivel. E quero adiantar que, 

c~6 Relator, não irei aceitar a emenda do Senador Antonio Ma
riz porque, como já conversei com o. S.!- Ex•, acredito que essa 
emenda possa ser colocada quando estivermOs discutindo a Lei de 
Patentes. 

Sr. Presidente, se não aprovannos este parecer hoje, o Bra· 
sil. daqui a dois, três, quatro ou cinco meses, poderá tentar fazer 
parte novãmente do GA TI, entrar para o GA TI, mas mmca como 
sócio-fundador, simplesmente como adesista. Isso não seria bom 
para o Brasil. No entanto. o Acordo é bom para o BrasiL e, por 
isso. o parecer é inteiramente favotáveL 

Aprovados na Câmara dos Deputados vêm ao exame do Se-
nado Federal os acordos fumados junto ao GATI no quadro da 
Rod.a.da de Negociações, denominada Uruguai, os quais com
preendem numerosos acordos, declarações e decisões, inclusive 
sua Ata Finai, e a constimição da Organjzação Mundial do Comércio. 

Esses atos fOram assinados por representantes de 109 paí
ses, em Marrakesb, a.lS.ü4.94, são extremamente abrangentes e 
passam a constituir um dos elementos centrais da "nova ordem 
econôroica intemacion'll". 

Em síntese, esses acordos tratam dos seguintes assuntos: 
I - Cómércio de bens 
1.1. Nessa área tradicional do GATI ... foram cOnsolidados e 

reforçados oS mecanismos de liberalização. embora muitos setores 
- de grande peso nas exportações brasileiras - continuem como 
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exceções àquela tendência. sujeitos a onerosas restrições. 
1.2. Bens agrários. A demora nas negociações resultou do 

longo impasse entre as posiçõeS dos EUA e da Comunidade Euro
péia, especialmente quanto à redução dos subsidias às exportações 
de produtos agrários de zonas temperadas e frias, bem como quan· 
to à redução das medidas protecionistas que banam a iinpcl'tação 
desses produtos. Os acordos não trarão benefícios senão III.ai'gi
nais às exportações agrárias do Brasil. De fato, resultou uma redu
ção de apenas 21% dos subsídios, que são, em muitos casos, equi
valentes a mais de 1 OOo/o do valor dos produtos, e, ainda assim, 
gradualmente, para que aquele percentual de reduçào seja atingido 
em seis anos, a partir de julho de 1995. 

ll- Comércio de serviços. Os acordos de 1994 estendem as 
regras do GA IT a praticamente todos os sezviços. Vão, mesmo, 
além desse"campo,.ao incluir o essencial dos mov_im~tos de capi
tal. como empréstimos internacionais e investimentos diretos. 
Essa amplissima abrangência reflete o uso do poder político dos 
paises em que se concentra o capital, bem como derroga conceitos 
até recentemente prevalecentes nas relações econõmicaS Útterna· 
cionais. 

Além disso, há outro acordo, este inserido entre oS aCordos 
multilaterais: sobre comércio de bens, a saber, o Aconio So~ Me· 
didas de Investimento Relacionadas ao ComéiCio- TRIMS: Trade 
Related Investment Measures, em que Se estabelecem obrigações 
concernentes ao tratamento dado ao capital estrangeiro. 

ITI - Propriedade intelectual e industrial. Essa matéria de 
fundamental importância é também tratada de forma abrangente, 
obrigando os países membros a assegurar extensos priVilégios aos 
detentores de tecnologia e de outros ativos decozrentes do conheci· 
mento. Obriga·se à proteção monopólica por prazo de 20 anos, 
para tcdos os ramos do conhecimento humano. O texto é extenso, 
detalhado, não deixandO margem de manobra para os países-roem· 
bros, e recebeu a denominação de 1RIPs (trade related inteUectual 
property rights, de que faz parte também a propriedade industrial). 
Entram não Só os tradicionais direitos de autor, mas os d~os 
industriais, os programas 'de co_mputador, topografia de circuitos 
integrados, obras fonográficaS, cinematográficas e de radiodifusão 
(em favor de "produtores", comercializadores, intérpretes, ele.). 
Ademais das patentes. a propriedade dita industrial é pi:otegida até 
mesmo sob a forma de informações confidenciais ou segredos de· 
negócio, isto é, ativos dé Conhecimento em que a proteção é confe
rida sem qualquer contrapartida, como a ~ivulgação·e o licencia· 
mento a que estão ligadas as patentes. , 

Os inventore:s, de resto, são_ os menos beneficiados na práti
ca, pois as grandes empresas só admitem em seus quadros _os téc
nicos e os demais funcionários que assinem compromisso renun
ciando a seus direitos à propriedade intelectual e industrial, em fa
vor das empresas empregadoras. 

O acordo obriga a patentear m.icroorgan.ismos, bem como 
·processos não-biológicos e microbiológicos para a produção de 

plantas e animais. O acordo admite - e somente admite -que paí
ses membros considerem não patenteáveis apenas plantas e ani
mais e procéS:sos essencialmente biolÓgicos. Tcdos os demais 
bens e camfX)S de atividade não podem, pelo acordo, ficar fora do 
âmbito das patentes, inclusive processos básicos da ·química e as 
indústrias fannacêutica e de alimentos. As ''variedades animais" 
têm, por força dos Acordos, também de ser protegidas, seja por 
meio de patentes, seja de outra proteção (assemelhada ao direito 
de autor ou a outros direitos de propriedade intelectual) ou ainda 
combinando os dois métodos. Registre·se a existêncía de várias 
ambigüidades no texto do TRIPS, merecedora de esclarecimentos. 

Além dos mencionados, o conjunto dos atos sob exame in~ 
clui diversos acordos multilaterais. declarações e decisões, os 

quaiS, conforme lembra a Mensagem do Executivo, devem ser 
aceitos ou rejeitados em sua totalidade. Não se admitem resexvas, 
seja em :relação a qualquer dos acordos ou mesmo a qualquer par
te ou cláusula de um deles. Os acordos "multilaterais", ex~ssão 
que engloba esses textos, _ são, portanto, junto com o ACQ{'do 
Constitutivo da OMC, objelo de um inseparável pacote. 

O Acordo constante da Ata Finãl estabelece a trao.sfonna
çào do GA IT (Acoroo Geral de Comércio e Tarifas) em Organiza· 
ção Mundial do Comérdo - OMC. Os países membros ou, mais 
precisamente, Da prática, os menos dotados de poder financeiro, 
político e tecnológico, ficam assim atados a uma úgida disciplina 
em relação à abrangente massa de dispositivos e regras de todos 
aqueles acordos. 

O órgão máximo da OMC será a Conferência Ministerial, 
que se reúne, ao menos, uma vez cada dois anos_. _Q órgão chave 
será. o Conselho-Geral, composlo por representantes dos países 
membros, já que, entre uma reunião e outra da Conferência, o 
Conselho,GeraJ desempenhará as funções desta. 

Haverá lrês Conselhos ligados ao Conselho-Geral, corres
pondentes a cada uma_ das três grandes áreas: a) do comércio de 
6ens~ h) do comércio de "serviços"; c) dos aspectos dos "direitos 

_ de propriedade industrial relacionados com o comércio", este de· 
signado, sob a sigla ADPIC ou TR.IPs, em inglês. 

O Acordo contido na Ata Final estabelece, entre outras dis. 
posições, que: 

1) não serii.o feitas reservas em relação a qualquer dispositi-
vo dele próprio e dos acordos multilaterais; -· 

2) todo membro deverá assegurar a conformidade de suas 
leis, regulamenlos e procedimentos adnrinistrativos com as obriga
ções constantes dos acordos. 

Resumindo, na on:lem dos anexos à Mensagem do Presiden
te da Repíblica, é a seguinte a gama de acordos vinculados ao 
Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio -
OMC: 

I --Acordos Multilaterais: 
. a) Mexo lA: acordos multilaterais de comércio de Merca
dorias, os quais incluem nada menos que treze acordos, a maiofia 
sobre regras gerais e especiais, sendo apenas dois setoriais. Há, 
ainda, o já mencionado, referente a investimenlos. 

b) Anexo lB: Acordo Geral-sobre Comércio de Serviços e 
Anexos; 

c) Anexo IC: Acordo sobre Aspectos dos Direitos da Pro. 
priedade Intelectual Relacionados ao Comérc-io (ADPIC); 

d) Anexo 2: Entendimento Relativo às Normas e Procedi· 
merltos so9re Soluções de Controvérsias; 

e) Anexo 3: Mecanismo de Exame de Politicas"comerciais. 
n ::- Anexo 4: acordos de comércio plurilaterais, dos quais o 

Representante do Brasil assinou o relativo a produtos lácteos e 
came bovina. 

- -- É de notar, quanto aos Anexos 2 e 3, que se trata de mais 
dois instrumentos coercitivoS, especialmente em relação aos países 
sem grande poder internacional Os mecanismos de solução de 
controvérsias implicam que a extensa e profunda legislação inter
naCional, com força de lei interna nos países membros, é suple-. 
mentar e adicionalmente "enforced'\ !.sto ·é, tem seu cumprimento 
assegurado, por decisões tomadas no âmbito da OMC. Em outros 
termos, aqueles paises sofrerão constante fiscalização e conse
qüentes pressões. 

De fato, os países membros colocados em minoria. na cha
mada contracorrente da tendêncía imposta pelos países diretores 
dos principais blocos regionais, ficarão praticamente sem possibi
lidade de fazer valer seus direitos e ~teresses legítimos, sempre 
que estes não forem assim avaliados pela instância internacíonal. 
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O 1'Entendimento" sobre solução de controVérsias é um extenso 
documento, ~que ponnenoriza os mecaruSinoS de soluçio para 
questões relacioo.adas com o Acotrlo Constitutivo da OMC e com 
os acordos multilaterais, os quai~ também contêm, Ca:.da um de per 
se, dispositivos pata dirimir controvérsias. 

A síntese acima esboçada. sobre o conteúdo dos aootdos 
sob exame, pemlite verificar que a mtificaçio deles acamta conse
qllências !""'fundas, dificilmente avaliáveis de antemão. Certa· 
mente. eles envolvem riscos ponderáveis, dect::uentes de um ali
nhamento irre;trito com os ditames da chamada nova otdem eco
nómica internacional, que os pa.tses membros da fublm-Orgariiza
ção Mundial do Comércio-OMC se obrigam cumprir. 

Por essa 1"3Zio, até mesmo os Estados Unidos da .Am&ica, 
pals que desempenhou um papel de liderança nas negociações, 
têm tratado a questio das iinplicações da entnlda em vigor dos 
acordos com muita cau~la. Em primeiro lugar, os Estados Unidos 

. da América" não se mostram dispostos a reconhecer as incompati
bilidades existentes entre sua Lefde Comércio, em especial na sua 
Seção 301, e disposições dos aootdos da Rodada Uruguai, base 
sobre a qual assentari. a OMC. Em ootros termos. os EUA não 
P"'Wldem. não obstante a dissintooia com o GA TI e a OMC, mo
diflcar--.os· pOntoS de sua lei que detenninam retaliações e outras 
medidas protecionistás, destinadas a promover a remoção de obs
táculos ao que os EUA entendem por liberalização do c:oJJ1ÚCÍO de 
bens e serviços. 

Em segundo lugar, os EUA não hesitaram -em apOr ressal
vas à Convenção da Biodiversidade, que contém matéria, em par
te, comum com a do acordo TRIPs, sobre -a prOpriedade iDJ.electual 
e industrial, da Rodada Uruguai. De falo, os EUA doclarun exi
mir-de dar cumprimento a disposições da Convenção quando as 
considerem desfavoráveis a empresas riOtte-anieiicanas. 

Em teteeiro lugar, a própria aprovação dos acordos da Ro
dada Uruguai pelos Estados Unidos somente foi posslvel m<dianle 
um entendimento do Presidente Clinton com a liderança do Parti
do Republicano, no sentido de ser passada, em breve, legislação 
que determinará o acompanhamento dos awnios, por meio de uma 
Comissão fonD.ada por magistrados. Esta avaliará se os acordos 
são prejudiciais aos·· EUA, caso em cjue -esse pais se retiraria da 
OMC. Ainda que essa hipótese seja conside):ada remota, a cria
ção de um tal mecanismo, em.lei dos EUA, porá miis"üm instril
mento de barganha nas mãos de seus negociadores em Genebra. os 
quais já tem. a seu favor, o peso econômico e político dos EUA. 

A Mensagem do Presidente e os argtlnientos trazidos pelo 
Executivo salientam que a participação do Brasil na OMC, sob as 
regtàs 'acordadas, garantirá, em melhores condições, a continuida
de do _acesso çie exportações- brasileiras de bens e 'ServiÇOs aos 
mercados externos, além da possibilidade de trabalhar naquele 
foro no sentido de remover restrições comerciais que sejam impos-
tas em des:aconlo com as normas dos acordOs. - -

É de considerar tambéril qUe a ilãO aprovação dos acordos 
por parte do Brasil e ~a conseqüente ausência da OMC e sua não 
participação nos ~itos assegurados aos ~ises membros teriam 
repercussões desfavoráveis em relaçio ao conjunto de nossas rela
ções econômicas com o exterior, acanetãtiOO diflCUldades mais ex
tensas do que somente as perdas comerciais. 

Foi apresentada, dentro do prazo regimental, ui:na emenda, 
de autorUt _çlo Sena~ ~ntonio Mariz, a qUal Visa a ·acrescentar ao 
texto do PDS algumas precisões quanto-. móâ&lidades de execu
ção de dispositivos do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Pro
priedade Intelectual Relaciooados ao Comércio. Pretende a emen
da inserir, no Decreto Legislativo de aprovação dos Acordos, as 
precisões especificadas, dado que se referem a dispositivos que es
tabelecem normas genéricas. 

As precisões constanles da emenda do Senador Antonio 
Mariz dizem respeito a: a) conceito de exploração das ativídades 
protegidas por direitos de propriedade intelectual; b) proteção de 
microorganismos transgênicos; c) açloção de prazos de carência, 
no tocante a setores tecnológicos que não recebem proteção paten
tãria na data geral de aplicação do Acordo. 

Não obstante a possível makii clareza qUe possa resultar da 
emenda, somos de parecer que não deva ela ser acolliida, uma vez 
que. embota constante do texto Decreto Legislativo e não envol
vendo alterações nos textos dos acordos, podem os- acréscimos ser 
interpretados como modificações ao conjunto de acordos, o qual 
deve ser aprovado ou rejeitado em bloco. 

Em razão de todo o exposto, e em que pese os cuidados que 
se deverá ter cm função da aplicação dos acordos, notadamente na 
área de serviços e em especial no referente à propriedade imhlstrial 
e íntelectnal, somos pela aprovação do PDS no 101/94 . 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sr. Relator. 
gostaria que V. Ex• se pronunciasse sobre a emenda. V. Ex" é con. 
trário .à emenda'? (Assentimento do Relator) 

Perfeito. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente. peço a 

palavra. para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Para discutir. 

coocedo a 91-lavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Para discu· 

tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a emenda é de autoria 
do Senador Antonio Mariz. que, infelizmente, não p5de estar pre. 
sente nesta discussão por ter ido à. Paraíba para diplomação. eleito-
que foi Governador daquele Estado. 

Sr. Presidente, lamento diScordar do Relator. Em primeiro 
lugar, não há essa urgência toda para se votar essa matéria hoje. 
Começamos por um eno que se repete a cada instante. Vamos vo
tar uma matéria dessa importância CCim menos de 24 horas, sem 
examinar o número considerável de documentos para apreciarmos 
matéria desse tipo. 

O acordo tem de ser aprovado ou rejeitado, mas o decreto 
legislativo pode ser modificado. É essa a proposta da emenda do 
Senador Antonio Mariz. Esse assunto foi examinado por muito 
tempo. por exemplo, pelo Congresso americano. Foi, talvez. um
dos pincipais aSsuntos da eleição americana para o Congresso. 
Essa questão elegeu ou derrotoU muitos' dos candidatos a deputado 
e a Senador daquele Congresso. Havia ampla discussão nacional 
sobre essa matéria, que é -realmente de grande importância, de 
grande necessidade. Não pódemos, Srs. Senadores, votá-la sem os 
cuidados necessários. Os americanos, que são interessadíssimos 
nesse acordo, flUI'am modificações nele e assumiram o compro
missos de só aprová-lo se fosse estabelecida uma comissão de ju
ristas -para, no futuro, acompanhar, passo a passo, essa questão. 

- É muito fácil dizermos que essa matéria vai trazer beneficio 
para o Pais. Realmente, vai, em alguns pontos, mas em-Outros trará 
grandes prejuízos se não ficar bem discriminada essa questão do 
deczeto legislativo. 

A idéia que se tem é que, uma vez fumado esse acordo c-om 
o GA TI, haverá transferência de recursos, do HemiSfériO Sul paz:a 
o Hemisfério Norte, da ordem de 70 bilhões de d6lares. V ai ocor
rer o sucateamento -da _nossa indústrúi-Taima.Cêutica. trará graves 
prejuizos na área da Amazônia. se não tivermos o cuidado de esta. 
belecer as medidas e as ressalvas necessárias no decreto legislativo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria é; realmente, 
muito séria, e isso preciSa ser levado em consideração. Sugiro que 
examinemos bem a emenda do Senador Antonio Mariz, porque ela 
procura evitar grandes males para o País. Se for-áprovada, não evi
tará que O Brasil entre no GATI como sócio-fundador. Repito, 
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mais uma vez: nio há tanta urgência de votarmos boje essa maté
ria_ As modificações podem ser encaminhadas à Câmara, e ela vol
tar a votar. O que nós não }X>demos é nos allieannos dessa ques
tio, porque a im.p1ementação desse aconlo terá uma repercussão 
cconâm.ica das maiO!_'es. Se não tivet:mOs os cuidados Jle<;eSSários, 
os prejuízos para o Pais serão enOimes. O lobby intemacional é 
bastante forte pila isso. 

O Cardeal do meu Estado escreveu um veemente artigo 
contra isso, procurando mostrar as dificuldades que estão" envolvi
das nessa questão e os cuidados que se fazem necessários na dis
cussão e votação dessa matéria. Infelizmente, somos, mais uma 
vez. chamados para. em menos de 24 homs. aprovar matéria dessa 
natureza_ 

O Sr_ Pedro Simon- V. E>.' petmite-me um aparte, Sena
dor Jutnby Jmgalhães? 

O SR. JUTAHV MAGALHÃES- Pois Dão, nobre Sena
dor Pedro Simon. 

O Sr. ·Pedro Simon - V. E>.' tem toda razio em chamar a 
atenção para o debate. dada a importância de matéria. V. E>.', com 
todo mérito,- e sou um dos que serundam o entendimento de V. 
Ex a a respeito da importância de aqui no Senado ser trnvado inten
so debate sobre essa matéria --está sendo coerente com a linha de 
pensamento que, ao longo de sua vida p:íblica, em qualquer mo
mento e em qualquer bom. vem defendendo. Com relação a essa 
matéria, gostaria de trazer ao conhecimento de V. Ex•s a posição 
apresentada pelo nosso cbanoeler. As lideranças desta Casa foram 
convidadas, por duas ou três vezes, para. aqui no Senado, conver

..sarCOID.S.Ex•, que, esteve com os membros da Comissão, inclusi
ve com o seu presidente e o relator, debatendo essa matéria. S. Ex• 
argumenta que essa questão é muito antiga., que houve discussões 
longas e profundas, e o que podia ser feito já o foi nas várias roda
das do GATT. S. &• disse que o Brasil teve, no resullado final, 
grande vantagem com relação ao início e que os Estados Unidos 
tivemm de farer imensas 0011cessões. Desse modo, no dia 21, será 
fonnalizada a criação do grupo do GA IT. Quem entregar õ com- · 
promisso do País com a áceitaçio do Congresso Na.ciona.l assina 
como membro fundador. Repare V. &.• que estou expondo o pen
samento apresentado pelo Ministro das Relações Exleriores. Disse_ 
S. Ex• que, uma vez feita a composição, escolhida a ~se~ação. 
aprox.i.madam.ente no dia 22, dali em diante, _quem entrar para o · 
GA IT seti considerado sócio relardatário, qllan<lo é !Iadiçio do 
Br:asil. em todas as organizações intemaciO!lais, a começar pela 
ONU, ser sempre sócio-fundador. Disse ainda o chanceler ~e. de 
109 países, inclusive aliados tradicionais do Brasil, como a India, 
não há nenhum país, seja do Primeiro, ~egundo ou Terceiro Mun-

. do, com representatividade que já não tenha assinado, quer dizer, o 
Brasil não tem nenhum parceiro. com o qual possa discutir o as
sunto, por-que todos esses países já ass:inaram. Dos países do 
MERCOSUL só o Brasil está isolado. Argumenta S. E>.' que não 

. vê nenhuma chance de o Brasil fazer funuas alleraÇões nesse trata
do, que já é uma realidade, embora não seja o ideal. O assunlO foi 
longamente discutido em vários países, e, a essa altura. não há o 
que fazet:. O Mkistrn das Relações &·teriores está na Casa, pas
sando de gabinete em gabinete, falando sobre a importância da -
matéria_ Eu lhe perguntei se está preocupado porque há inclicação 
de embaixadores, inclusive a do Ministro Ricupero e mais dez, 
para ser votada. ao que S. Ex_• respondeu que isso não é o mais im
porta.D1e; o que importa é a Rodada Uruguai. O resto pode ser dei
xado para o ano que vem, mas essa matéria não, porque é funda
mental. é importante. Se for o caso, podere:IDDS chamar o chance
ler, que ainda está na Casa. para prestar alguns esclarecimentos. 
Podemos suspender a votação, para discutir mais a maléria. Hfuni 
compromisso no sentido de votarmos. V. Ex• sabe melhor do que 

eu- e sou daqueles radicalmente COD.tta o Senado homologar e V. 
Ex-s hão de fazer justiça, pois soo Líder do Govemo- mas não me 
lembro de ter vindo aqui na tnl:wla para dizer "vamos vora.r isso", 
~ dito ao Presidente Itamar Franco para não COD.tar comigo- para 
assumir essa atitude. V ou dizer com toda a sinceridade que não re
cebi nada do Presidente Itamar Franco com relação a esse projeto. 
O que estou recebc;:ndo é do Chanceler Celso Amorim. S. Ex• tem 
revelado que anda angustiado com o andamento desse projeto. 
Quero dizer, com toda a ~ceridade, que quem tem debatido a ma
téria é o Chanceler eelso Amorim. O Presidente da República Dão 
está no País, encontra-se no exterior. Por isso, digo que se fct o 
caso de não votar, que se suspenda e que se chame o Chanceler 
aqui para fazer uma exposição para saber se o que S. Ex• me disse 
é ou não real Peço desculpas pelo longo aparte. 

_ O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Fico feliz de ter mere· 
cido a presença do Uder do Governo falando como seu Líder. 

O Sr. Pedro Simon- V. &• tem toda a mzão. Fui um dos 
primeiros que olhei e levantei as interlogações. Todavia. o ch8nce
ler disse que isso foi o possível. o que conseguimos fazer. Foram 
anos de negociações com o GA IT; foram anos de negociações 
com o Uruguai; isso é o fmal. Então, quando entramos em uma 
luta. ela tem que ter um objetivo fmal: fazer agora para obter resul
tado adiante. Então, pergunto: não votando agom, não votare:r;nos 
mais até o dia 22; não votando até o dia 22. não seremos mais os 
s&ios-fundadores. N"ao sendo os sócios- fundadores, então vamos 
discutir. No entan[O, o que eu gostaria de saber é qual será a con
clusão, porque, se me disserem que vamos ad~e. que vamos fa
zer uma reunião, vamos reunir o Congresso, vamos fazer uma 
emenda, que pode alterar o protocolo, serei o primeiro a concor
dar. Mas, pelo que me disse o OJ.anceler Celso Amorim, a esta al
tura não teremos qualquer chance, não teremos nem pBI'Ceiro a ní
vel interoacio-!lal para unir-se a nós, a fim de que possamos dizer 
que fazemos parte de um conjunto, por exemplo, que é o Brasil. a 
OUna. a Argentina e o Uruguai. Todos os países que têm uma cer
ta representatividade já teriam- vejam- o termo que estou usando
já te:rian:t assinado o Protocolo. segundo o chanceler. 

O Sr_ Jonas Pinheiro- Pennite-me uma pequena Ílten'enção? 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Ouço V. E>.' com pn»:r. 

-o Sr. Jonas Pinheiro- A minha intervenção é no sentido 
de esclarecer que o ch~celer fez 1!!11 apelo verdadeirnmente dra
mático, dizendo, na reunião na sala da Presidência, que não cabe-
ria sequer emendar, oo aprova ou rejeira. _ _ 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - No caso, há um equí· 
voco do Sr. Cbanceler Celso Amorim, não sei se dele ou da inter
pret;ção -do que ele disse. Não se pcx:le m<Xiificar o acordo, ou 
emendá~lo. Pode-se emendar o decreto legislativo. A diferença é 
bem grande nessa questão. 

Estou aqui defendendo que se vote a emenda e que o assun~ 
to volte à Câmara. Amanhã, os deputados poderão votar e$S3. ma

-_téria. A_ Câmara não vota.., se o moditicarmõs. Ela poderá votar, 
aiJJallbã. ~g_Q_ra, o que não podemos ser obrigados aqui, Senador 
Pedro Simon, é votarmO$ apressadamente alguma coisa que possa 
prejUdicar o País. - __ __ __ _ 

O Sr; Pedro Simon - Concordo. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Portanto, coosidera

mos que ~~sa eme_nda é necessária para evitar o grave prejuízo que 
técnicos acham que pode ocorrer, se não hoover uma discrimina
ção no decreto legislativo sobce certas particularidades do acordo. 
Se V. Ex"s estiverem em condições- não vi o texto. mas soube 
que o Senado ~~tino modificou, não acordos porque não se 
_pode modificá-los. mas teve as suas preocupações para defender o 
interesse argentino de fazer certas colocações nos seus decretos. 
Não sei Se na decisão do Senado argentino é decreto legislativo. 
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Essa é a· qllestão que temos de discutir e, aqui, Já CliêgoU-o- penso assim está no fato de que e~ mos contrariando o Regi~ 
autor da emenda...P Senador Antonio Mariz. que, num esforço mui- mento Interno, se aprovannos ato que não fOi secjuef trãduzido 
to gnmde. chegou a tempo pua essa discussão. Eu estava substi- para o português. -
tuindo S. Ex•, sem o brilho que ele dará à defesa da sua emenda, Com essas considerações, incorporo-me, com este1lparte, à 
mas, pelo menos, com algum""CoDhecimento de dizer que temos discussão de V. Ex• sobre o texto. A matéria éimporta:nte; e em 
obrigação de levar em consideração a emenda com os prejuízos função disso mesmo é necessário um debate aprofundado sobre 
que podem ocorrer para este País. - ela. para que alcancemos toda a extensão do que estamos ap:recian-

0 Sr. Aluízio Bezerra- Petm.ite-me V. &• um aparte? do e estejamos conscientes ao aprová-la ou não. A partir desse de-
O SR- .JUT AHY MAGAUIÃES- Ouço V. Ex' com prazer. bate, poderemos defuiir o q\le é beneficio e o que não é pam o !lOS-

O Sr.-Aluízio Bezerra - Creio- C}ue se trata de iiiãtéria da so Pais. Muito obrigado. _ 
mais alta importância. como bem ressaltou o Relator. Em se Ira- O SR . .JUT AHY MAGALHÃES - Agrallêço o aparte de 
tando ~ ~téria desse nível. é preciso que os Congressistas brasi- V. Ex•, que traz alguns esclarecimentos à discussão. 
Ieiros tenham oportUnidade de conhecer no debate o que estamos • O nobre Senador sabe que essa matéria foi amplamente dis-
aprovando. A referida matéria mobilizou o Congresso norte-ameri- cutida em diversos países, e em muitoS deles com a participação 
cano e toda uma mõbilizaçio da Câmara e do Senado num amplo ativa da s<Xiedade. , 
debate em que o Presidente da República participou ativamente da V. Ex • sabe que houve uma grande manifestação dos agri
discussão referente ao aSS\ID.to. Nesse sentido, creio que seria fun- cultores franceses - o que provocou um. posicionamento público 
damental1ar a oportunidade ao CongressO lmsileirO de- debater a do Presidente11Aittenand a respeitO do assunto - com relação às 
matéria pela sua impmtância. Há algumas questões de ordem re- preocupações que a França teria com o desenvolver do acordo do 
gimental. Eu gostaria de ressaltar que o nosso Regimento estabele- GA TI. 
ce que as matérias que deverão ser discutidas e aprovadas devem Como eu já disse, foi motivo de discussão ampla na eleição 
ser traduzidas para o português. Segundo infonna.ções dos técni- a:raericana. Muitos parlamentares foram eleitos ou dem>tados em 
cos, a.lguns textos que fazem parte do acotrlo não estão incluídos razão do seu posicionamento sobre esse acordo. Tanto foi assim 
na matéria, como é o caso da Parte 3. Há uma relação de produtos que agorn houve um entendimento no Senado americano, com a 
da Seção 11 escritos em francês. Nosso Regimento menciona, no atual comPosição daquela Casa, em que o futuro Líder da Maioria 
Capitulo IV - I)Qs Projetos Referentes a Atos Internacionais estabeleceu certas cOndições para aprovar a matéria. ConfOIIDe os 
(art. 376, alínea a), que "só terá iniciado seu curro se estiver acom- resultados da última eleição para o Congresso americano, grande 
panhado de c6pia autenticada do texto, em português, do ato inter- parte dos meinbros que _compõem a maioria daquela Casa boje era 
nacional respectivo. bem como da mensagem de encaminhamento contrária ao acôrdo. 
e da exposição de motivos". Grimde parte do texto eslá em fiancês. É uma questão, portanto, amplamente discutida, até pela so
Não teria nenbum problema examinar a questão como está men- ciedade dos diversos países. Aqui; infelizmente, não houve essa 
cionada. todavia está contrariaô.do o Regimento; contuôo, parte do Preocupação tão ampla da sociedade, mas há aqueles que acompa
texto desse acordo importa.Iúíssimo Dãõ está futegrando os doeu- _ nham mais de perto essas questões. Entre esses, existem os que es
mentos que nos foram apresentados para debater e aprovar. Por- tão a favor e os que estão contra. Existem grupos de pressão de um 
tanto, esl.amos aprovando texto que não faz parte da publicação re~ lado e grupos de pressão do outro lado, como em todas as questõ-
cebida para discutir e aprovar. es que envolvem algum problema de ordem econômica. 

Creio que a matéria é da mais alta importância, mas é fun- É natural que haja esse cooflito de opiniões. O Senador 
damental que tenhamos conhecUnento daquilo que iremos discutir Antonio Mariz está aqui presente, e, depois, poderá manifestar-se 
e aprovar. É verdade, como foi colocado na questão da Argentina, sobre o assunto. Mas a Jllinha preocupação era de, na defesa da 
que isso não pode ser modificado, mas podem ser feitas ou reco- proposta do Senador Antonio Mariz, dar condições de o Brasil se 
mendadas ressalvas. Com relãção ao item que fala a respeito de precaver um pooco mais dos possíveis ._ JX>SSÍveis! - prejtú.zos à 
não fazer parte como sócio-fundador, não há nenhum problema, nossa nacionalidade, aos nossos produtos, na defesa daqueles inte
pois em todos os atas internacionais, a C()meçar pelo mais impor- tesses. A prt)pria Igreja. está preocupada com a aprovação do texto 
tante que é a Organização das Nações Unidas, nem todos os pafses como se encontra. 
COO$iderados importantes fil-eram parte iiu~cialmente do acordo. O ~r. Mauro ~enevides- Permite-me V. Ex• um aparte? 
Diz aqui, -no Item 3 da Ata Final, em qu_e s~ incorporam os resulta- O Sr. Ronan Tito- V. Ex• me concede um aparte? 
dos da Rodada do Uruguai de Negociações Comerciais e Multila- o SR. JUT AHY MAGALHÃES - Concedo o aparte ab 
terais: nobre Senador Mauro Benevides com prazer. Posteriormente, ou-

3. Os representantes acordam que é desejável a aceitação do virei o Senador Ronan Tito. 
acoti:lo constitutivo da OMC por todos os participantes da Rodada O Sr. Mauro Beoevides- Nobre Senador Jutahy Magalhã
do Uruguai de Negociações Comexcia..is e Multilaterais, com vistas es, posso dizer a V. Ex a que, ainda. hoje, durante o pronunciamento 
à sua entrada em vigor em 1(1 de janeiio de 1993 ou no menor pra- do Presidente da República eleito, Fernando HenriCpie Cardoso, o 
zo JX'SSÍvel ap6s eSta data. Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. estabeleceu con-

É uma praxe dos atos internacionaiS- que aqueles que não fa- tato com alguns Senadores e expôs a preocupação, para que nós 
zem parte de início podem fazê-lo, a seguir, por adesão Em nada dela partilhássemos;-quanto à perspectiva de o Senado não votar 
diminuem seus direitos à participação o fato de ser membro const.i- boje esta matéria. S. Ex• alegou, em prol de sua tese, o fato de que, 
tutivo ou ter vindo por adesão, a posteriori. no dia 21 deste mês, dar-se-á a inStalação desse Conselho, e oBra-

Merece atenção. portanto, a relevância da ~léria. na fonna sil seria realmente o fundador. Ora, se, até esse dia, niio aprovásse
com.o observa o Relator. Ressalto, também, a im)X)rtância da dis- mos esse acordo. evidentemente, o Brasil ficaria fora dessa condi
cussiio trazida. no bojo da emenda do SenadOr-Antonio Mariz. ção de fundador. S. Ex• sabia que o Senado teria um tempo relati
Considero, neste aparte que formulo à biilhante interVenção de V. vamente exíguo para votar uma matéria dessa relevância, já que, 
&•, realmente a matéria de primordial interesse e, em conseqüên- desde 30 de junho, a Câmara dos Deputados recebeu essa proposi
cia. ela precisa ser muito mais debati®. Uma das razões por que ção e somente há cerca de três dias manif~stou-se a respeito. On-
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tem. o Sr • .Ministro Qlso Amorim expressou pessoalmente o seu o Líder do Governo fale, porque não é sempie que podemos contar 
apelo às lideranças e, hoje, da forma mais candente possível. reite- com a presença de S. Ex• e que temos uma oportunidade como 
rou-o, para que aprovássemos essa propos_ição. Não quero deixar esta, principalmente nos assuntos de interesse do Governo. Por fa
de reconhecer a im;portância da emenda concebida pelo nobre Se- vor, Senador Pedro Simon! 
nador e companheiro de Banca.da. Antonio Mariz. Mas terlamos O Sr. Pedro Simon- Concordo com V. Ex•, mas voo di
que examinar o contexto -do trâmite legislativo, que ensejlir.í o re- zer, com toda a sinceridade: estou em condições de votar esse prO
tomo da matéria. à,..Câmara. dos Dep.~tados. Hoje, quarta-feira- jeto .ãgorn. Com todo o respeito ao Senador Antonio Mariz, a 
não sei se porqUe tràtava de matéria põJêmica -, a Cântara não e:rt;lellda de S. Ex• é apropriada ao projetg das patentes, que está 
reuniu quorum para as suas deliberações e já Programou para o. tr:amitando na Casa. Ali é o lugar da emenda do Senador Antonio 
próximo dia 20 a apreciação dC algumas ~térias, inclu_sive o~ ~ali é o momento, ali é a hora e a oportunidade. Está aqui o 
jeto referente à anistia. Ora, se já nesse croo.Ograma de trabalho Ministro Celso Amorim à disposição: Mas por que voto agora e 
uma matéria como essa. da qual V. Ex• foi relator- o Projeto da por que estoo em condições de votar agora? Estou em condições 
Anistia-. se já-protela-se, prOcimstina-se para o dia 20, V. Ex• já de votar agora porque, segundo informações que tenho, se votar
pensou se uma matéri.a emendada aqui pelo Senado tiver que retor- mos agora ou daqui a três meses, o fato é que não teremos condi
nar à Câmara dos Deputados? Então, vai fluir a data -estabelecida ções materiais de alterar a matéria. A informação que tenho - e 
para a fundação do 6rgão e, conseqüentemente, o Brasil vai ficar acredito nela- é que, se suspendermos a reunião boje - e podemos 
fora. Ern uma ponderação que eu me sentia no dever de tnmsmitir suspendê-la e deixar esta matéria parn ser -votada só em março do 
a V. Ex• e à própria casa após ouvir, como- ouvi boje, o -Ministro ano que vem._ 
Celso Amorim, que eslava visiveíntente preocupado can a decisão O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Não é o que se está pe-
do Senado Fedetal na noite de hoje. Ern.m as considemções que eu dindo. 
desejava fazer, ria expectativa de que consigamos sair daqui hoje O Sr. Pedro Simou- Perdão. O que quero dizer, Senador 
com o projeto aprovado, sem necessidade de transformar ã Câmara Jutaby Ma.galbães, é que dCiXar para volar amanhã ou na semana 
dos Deputados em Casa Revisora dessa proposição. qUe vein ou eni março, segundo me informa o Ministro, não nos 

O SR. JUTAHY MAGALHÀES- Senado!' Mauro Bene- dará,mais condições de alternresse protocolo, porque ele já foi as
vides, vejo que o Ministro conseguiu comover, sensibilizar as li- sinadO por mais de cem países e está praticamente em vigor. En
deranças desta Casa. Pergunto se não poderlamos também sensibi- tão. a pergunta que temos que fazer- e é uma pergunta importante 
lizar os Srs. Líderes, ou os Srs. Senadore_ç, para a necessi~ de -é a seguinte: o que é melhor para o Brnsil, assinar esse protocolo 
termos uma preocupação com esta matéria. no dia 21 ou não-assinar? Seria melhor para o Brasil não assinar? 

Não estou pretendendo protelar a votação. Entretanto, não Ou deixar para março, para ver o que acontece? Esta é uma per
posso aceitar, Sr. Senador, que se diga que, se não votBrmos a ma- gunta válida. Pelo que sei, pelo que me infonna o Ministro, pela .•• 
téri.a boje, o Brasil será. prejudicado JX'I'QUe no dia 21 vai haver a O SR. JUT AHY MAGALHÃES- Veja o assessor, Senador. 
instalação do Conselho do GA IT. O Sr. Pedro Simon - É, é verdade. Aqui estamos em casa. 

Estamos, boje, no dia 13. Se a questão é essa, podemos vo- Ele está-Iembtando que o Senador Amorim está na tribuna de 
tar hoje a emerida, e a Câmara, se quiser. poderá votá.-la amanhã honra e-. 
mesmo. Basta tJUerer. Os Srs. Deputados podem votar por acordo O Sr~- Ronan Tito - Senador não, Ministro. Não rebaixe o 
de lideranças. _ Ministro a Senador. Isso é capitis diminutio. Ele é Ministro, não é 

Não aceito que digamos que não podemos tocar ei:n uma Seiladcir. 
vírgula, porque o projeto não pode voltar para a Câmara, ~ fun- , O Sr. Pedro Simon- Chamá-lo de Senador é rebaixá-lo? 
ção de um acordo com o Sr. Ministro, para que o Senado a vote O Sr. Ronan Tito- É. É o Ministro das Relações Exteriores. 
hoje. Não é isso! A matéria é séria demais para haver um ªcardo , O Sr. Pedro Simo1;1- Eu não-ªcho gue o Ministro, que gos-
desse tip::t. - · · · - taria táaibétn de ser Senador, se consideraria rebaixado. 

Devemos emendar a proposta. se tivermos convencíâos da O Sr. Ronan Tito - Mas o Senador Fernando Henrique 
necessidade da emenda. Se não estivermos coirVencidos da sua ne- Cardoso deixoo o Senado Federal parn ser Ministro das Relações 
cessidade, votemos contra ela, mas não pela razão de que não há Exteriores, porque foi um degrau na caneirn. dele. E daí se tomou 
tempo para voltar ã Câmara. _votemos contra ela por acharmos que Presidente da República. Veja V. Ex•_a escala ascendente camo "é. 
·é inócua ou improcedente, mas não pela razão de que não há tem- O Sr. Pedro Simon- Sr. Presidente, eu gostaria, se o que
pode o assunto ser tratado na Câmara antes do dia 21. Se a Câma- rido amigo coilcordasse, que suspendêssemos a sessão por 15 mi
ra quiser, poderá votar amanhã, ou mesmo na terça-feirn ou quar- nutos e tomássemos um cafezinho ... 
ta-feira, porque ainda haver.i. tempo. O Sr. Mauro Benevides- Mas ele deixou o Ministério das 

Portanto. essa não é a razão. Relações Exterioces para ir para o da Fazenda. 
O Sr. Pedro Simon- V. Ex• me penn.ite mais um aparte? O Sr. Ma.nsueto de Lavor-Sr. Orador, eu ... 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Ouço V. Ex' com lodo O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agora não posso pas-

o prazer, Senaqo( Pedro Simon. " . , sar V. Ex• na frente do Senador Ronan Tito, senão ele vai brigar 
O Sr. Pedro Simon -Concordo i:nteirnmente, então, com a Comigo. 

tese de V .Ex•. E quero revelara V.Ex•que vou buscar... O Sr. Mansueto de Lavor- Senão ~levai dizer que sou de 
O Sr. Ronan Tito - O _Senador Pedro Simon foi premiado primeira linha. E ele sabe que sou da quinta ou sexta linhas. 

com um segundo aparte por ser um Senador de primeira linha. O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Nós somos diáconos. 
O SR.JUTAHY MAGALHÃES- V.Ex',SenadorRonan Temos cardeais aqui, vamos aproveitá-los. Senador Mansueto de 

Tito, sem saber, me tira o grande prazer de ouvir aqui o Líder-do Lavor. Vamos aproveitar os cardeais nesta discussão, porque os 
Governo tratar dessa questão. S. Ex• já a llnalisou e está agora adi- diáconos .•. 
tando idéias ao raciOcínio. O Sr. Mansueto de Lavor- Sou coroinba, e olhe lá. 

O Sr. Rooan Tito- E não é sempre que S. Ex• fala. por O Sr. Ronan Tito- Pennite-me V. Ex• um aparte, nobre 
isso vou declinar, neste instante, do meu aparte e dar direito a que Senador Jutahy Magalhães? 
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O SR. JVTAHY MAGALHÃES- Ouço-V. Ex• com mui~ ti-o Celso Amorim. porque mandei dizer que não ti.Dha recebido 
to prazer. · cópia do acordo. M:ais tarde, recebi uma segunda via. Depois, veri· 

O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador, venho me preocupan- fique~ que estava na minha gaveta a cópia. e que tinha recebido, 
do com. esse acordo do GA TI,(ple está se am.stando há quase sete sim. E essa vida n.nnultuada que levamos! Recebi duas cópias, es
anos, por muitas mzões, mesmo porque sabe V. Ex• que a minha tudei o aconlo. V. &•vai me perguntar se é perfeito para o Brasil. 
profissão é a de agricultor. Entre aqueles que, nas relações inlema- Não, mas avançamos muito, muito ãlém do que temos hoje. Ago
cionais, vêm sendo prejudicados D.OI5 tíltimos tempos de maneira ra, se não assin:mnos, ficamos de fora e vamos nos submeter aos 
muito agressiva, está, sem dúvida alguma. o Brasil, está 0 Terceiro caprichos de quem pode mais. E quem pode mais nas relações in
Mundo, principalmente nas relações com o Mercado Coomm Eu- temacionais? O Brasil ou o Mercado Comum Europeu? O Brasil 
~.com os Estados Unidos e o Japão. Os números das subven- ou o Japão? O Brasil ou os Estados Unidos da América? É s6 -isso. 
ções ou dos subsídios concedidos à agricultum por esses países. e, Isso que foi conSeguido é um acordo, e avançamos muito. Sabe V. 
por wtro lado, as sobretaxas que colocam no suoo de laranjas. de Ex• que não sou de tecer elogios. ao contr.iriO, ainda hoje fui pre-
40% a 60%, bldo isso faz parte da nossa briga, que existe há mais miado pelo Presidente da República, na reunião do PMDB, que 
de sete anos. Foi dilo aqui que se assinannos, vai haver prejuizos deveria ser uma reunião protocolar, como ''Ronan de briga". Sou o 
no contrato. Mas como se faz um acordo intemacional? Dizer que que sou. Isso, numa conversa infonnaL Claro que o Sr. Fernando 
o acotdo é perfeito e qUe Satisfaz plenamente a todas as exigências Henrique Cardoso tem todo o direito de fazer essa brincadeira ro
do Bmsil, principalmente na área da agricultura, não é verdade. migo. Não temos mesmo prerrogativas para emendar acordo inter
PotqUC senão nio seria um acordo, seria lima impOsição daquilo nacionai. Se alegarem que o decreto diz tal coisa, é despiciendo. 
que gostariamos que fosse. O que não é. Foi um acOrdo consegui- Perdão, mas é despiciendo, ninguém Ierâ o nosso decreto, e ele 
do a duras penas: Mas foi um acon:Jo conseguido a duras penas, não fará parte do acordo. O acordo será assinado e é o que valerá. 
em que o pessoal do Ministério das Relações Exteriores, com a as- Muito obrigado. 
sessoria da ma ecooômica, vem trabalhando esses anos todos. O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Lamento discordar de 
Antecipei-me a esse projeto quando pedi ao Ministro Amorim que V. Ex•. Acordo é acordo, não pode ser modificado. Ele deve ser 
me fomecesse dados de como estava o encaminhamento, ã discus- aceito ou Íejeitado. Mas o decreto legislativo Dão-é despiciendo. 
são. Ainda hoje eu estava num debate bastante acirrado oom 0 no- Ele pode determinar normas que o Governo brasileiro, sem fugir 
bre Senador Eduardo Suplicy e eu dizia das limitações das ativida- ao acordo, tenha a necessidade de seguir ou de pelo menos ficar 
das das entidades. Eu sei o que pode e o que Dão pode o Congres- atento. 
so. Se cada um dos países do GA TI reunisse Seu Congresso para É a mesma coisa que o Senado americano determinou: a 
submeter o acotdo à apreciação, voltasse ao GA TI para dizer 0 partir deste acordo que ftzemos para a aprovação do GA TI, v a
que o CoDgm;so aprova e o que não aprova, e voltasse a reunir 0 ~os criar comissões de juristas para acompa.nhar a sua execução. 
seu Congresso novamente, isso' não iiia termiilar nunca. Isso é pai- - E uma decisão do Senado americano. Não é que ele tenha modifi
te da função do Executivo. O Executiy_o faz esse ãcon:lo. Agora, cado o acordo; como essa modificação do decreto também não é 
durante o camiobar da carruagem eu procurei me inteirar sobre 0 - modificação do a-cordo. Não irá modificar nada. V amos é estabele
acordo. Devo dizer a V. Ex• :..e ~os prejuízo em assiná-lo- que - cer algumas normas-a serem seguidas pelo Governo brasileiro, 
eu gostaria que nós invertêssemos agora um pouquinho 0 raciocí- sem modificação-nenhuma do acordo. Existem algumas limitãções 
nio: qual é o prejuízo que os países dO Tert:el:io Mundo, principal- que devem ser atendidas na medida que se faz necessário examinar 
mente o Brasil, passarão a ter se não assinarem? Creio qUe vamOs aquela questão especifica. 
continuar com esse vai-da-valsa que e~tá ai, com o laissez faire. E Tenho aprendido, no Senado Federal, que esses acordos in
DO lais.sez faire quem é que P,a? E .claro que ganham aqueles temacionais DãO podem ser modificados, não podem ser emenda
que podem impor suas tarifas, suas taxas, como vêm fazendo os dos. Aprendi isso, riOs 16 anoS que paSsei aqui. Não estou agora 
Estados Unidos da América conosco, a Europa, protegendo suas tratando dessa matéria - e isso é o Senador Antonio Mariz que irá 
ex-col6nias, ou o Mercado Comum Europeu. E nós, então, somos fazer no momento adequado-, pensando em modificar o acoirlo. 
sobretaxados cada vez mais, nos sapatos, ou no suco de laranja, 00 Estoo pensando, isto sim. em criar algumas salvaguardas internas 
naqqjlo que for. Inclusive na soja já fomos sobretaxados. O que é para nós apreciarmos, na medida em que o acordo for sendo exe-
o acordo? O acordo foi o máximo que as autoridades brasileires ci.It3d0. - -- - = --

conseguiram, representando o BrasiL Nós aqui representamos o Agora. ouço o senador MansUe-to de Lavor. 
povo para um determinado f1m; essas autoridades nossas estavam O Sr. Mausueto de Lavor- Senador Jutahy Magalhães, 
lá nos representando nessa negociaçãO. qUe fõfi)enosa, que foi de- creio que esse é ó-espirito da emenda do Senador Antonio Mariz, o 
momda, que não foi tudo o que querlamos. Que tem inconvenien- de, dentro do decreto e não no acordo. estabelecer certas salva
tes, é evidente. Num acordo nós não conseguimos tudo o que que- guardaS e JX>ntos de vista do interesse nacional, principalmente no 
remos. mas os Congressos de todos os paises do mundo s6 podem que tange à questão das patentes c daquelas medidas referentes ao 
ter duas atitudes diante de um acordo internaÇional: aprovar ou re- registro da vida, aos microorganismos e outros direitos que podem 
je"itar. Porque, senão, sC:fia ó vãi..da-valsa, seria o zíper- vai lá, ser alienados, caso deixemos assinar principalmente a Lei de Pa
vem cá, vai lá, vem cá -. e nem o_ Congresso americanO, que é tentes e o acordo sem essa salvaguarda do decreto. Contra a emen
todo-- poderoso, poderá fazer alguma coisa num acordo intemacio- da do Senador Antônio Mariz a únir~ t;objeção que poderia haver é 
nal que não seja aceitar ou rejeitar. E se emendarmos o acordo, o a de sempre: o Senado é sempre colocado contra a parede, com a 
que vai acontecer? Voltam, reúnem~ se tcxlos os País do GAIT e faca no pescoÇo, para votar matériaS polêmicas, complexas, nas úl
discute-se a emenda do Senado ou da Câmara dos Deputados do timas horas do ano legislativo, sob o argumento de que, se emen
Brasil? Começa~se tudo de novo? Não é assim. V. Ex• ~~ que dar, vai voltar para a Câmara e não vai dar tempo. porque o semes
não é. Venho, talvez até por dever de oficio e por vocação, estu- tre está tennina.ndo. Argumenta-se que o Brasil perde o direito de 
dando, lendo. Inclusive. cobrei, uma vez. do Ministro Celso Amo- ser um dos signatários do acordo inícial, histórico. Isso não passa 
rim, e ele me mandou os documentos. Um belo dia, cobrei do as- de uma questão históriCa, porque, em assinando o acordo depois, 
sessor do Ministério. Quero penitenciar-me aqui diante do Minis- --fica valendo. Essa pausa para reflexão, q~e o Senado está pedindo, 
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não é nada de mais. Ê por esse motivo, Senador, que já assinamoS, inovar fazendo essa modificação. Essas precauções, em divenos 
inclusive, leis contra o Swado. A Lei Eleitoml, que assinamos em países, foram tomadas, quando o Senãdo ou a Câmara daqueles 
circunstâncias semelhantes a esta, no flm de um semestre, aconte- países foram chamados a apreciar esse acordo. Então, não é uma 
ceu exatamente assim. contra os Senadores e o Senado. Basta ver iniciãtíva extraordinária. extravagante do Brasil; é uma preocupa
- para não divagar mÜito - que, na legislação eleitoml, todos os ção que cada país deve ter com seus interesses, com os interesses 
candidatos proporcionais são candidatos natos, mas o Senador não da sua população, -das suas indústrias, eníuD, todas as preocupaçã
o é. Apesar de ser um candidato ao Legislativo, a mais alta Casa es que existem no campo tecnológico e científico dessa matéria. 
Legislativa do País, no eritanto, ilão é um candidato nato. O Depu- Por isso, Srs. Senadores, vamos ouvir o que o Ministro Cel
tado Estadual e o Federal são candidalDs natos. O Senador ficoo. so Amorim está Querendo falar, vamos atender no que for FMJSSÍvel, 
colocado na periferia da votação, é o último a ser votado. Nunca dentro da tramitação desse projeto, mas não vamos decidir aquilo 
houve tantos votos em branco pam Senador. O grande eleitor para aqui apenas preocupados porque a Câmara não pode rever aquilo 
Senador foi o voto ein branco e nulo. Como a se dizer que os Se- que for modificado no Senado. 
nadores alUais, que pleitearam a reeleição, emm incompetentes,- Sr. Senador Antonio Mariz. depois, a palavra será de V. 
eram rejeit.:t.dos pelo povo. Não. O processo legislativo, indicado Ex .. ,queéoautordessaemendi. 
pela lei, foi que fez ·a marginalização do Senador. Com essas vota- Portanto, muito obrigado a V. Ex•s pela atenção e pela par-
çOOs. entre elas essa importantíssima do GA TI, o Senado fica com ticipação dos cardeais deste Senado neste meu pronunciamento. 
uma posição tD.arginal diante desse problema. A Câmara levoo, no Era o que tinha a dizer, Sr. Presid_ente. 
mínimo, uns seis meses, e querem-nos dar alguns minutos para O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Pergunto se o 
essa votação. Creio que realmente o Ministro Celso Amorim - a nobre Senador Jutahy Magalhães já ~~-o seu pronunciamérito. 
quem queremos prestar a nossa homenagem pela sua competência, O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, como 
dedicação, trinsito internacional- fez o que foi niefuor para o País eU disse. as conversas paralelas, ãs vezes, atrapalham um pouco o 
em termos diplomáticos. Mas se realmente é para votar sem se es- entendimento, mas já encerrei o meu pronunciamento. e V. Ex• 
tar sabendo o que está votando, seria melhor que não submetessem Dão ouviu porque devia estar ouvindo mais o som das conversas 
essa matéria aO Senado. Melhor que ela fosse homologada de do-que o meu pronunciamento. 
qualquer maneira. Vamos ouvir o Ministro com toda atenção. A O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - V. Ex• conti-
predisposição não pode ser para adiar por adiar a votaçio da maté- nuoo de pé. então, eu supunha que ainda pretendesse discutir. 
ria,. ma..<> ao mesmo tempo e com a mesma atenção como_ vamos O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O que eu gostaria de 
ouvir o pre7.ado e querido amigo Celso Amorim e também o autor saber é se vamos continuar a sessão cu se vamos interrompê-la 
da emenda, o Senador Antonio Mariz, para saber das suas razões. para ouvir o Ministro. Faço esta indagação à Mesa: vamos ouvir, 
Era isso o que queria dizer. O que não se pode é alegar que, ama- posteriormente, o Senador Josaphat Marinho ou é de imediato que 
nhã, tennina a legislarura e temos que votar. EU pedi Os volumes e S. &• vai falar? Porque, assim, eu ficaria na dúvida se vou con
disseram que não adiantava porque não iria consegUiieíitender ou--- -vmar coni-o Ministro ou se vou ouvir aquele que deve ter muito o 
não iria ter tempo de compreender todos os dados do: _acordo. En- que dizer a esta Casa. 
tão, imaginei que, lendo--o_decreto, tx>deriamos tentar apetfeiçoi- O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Na formare
lo. Foi o que fez o Senador Antonio Mariz e estou inclinado avo- gimental, como V. Ex .. sabe, o Miriistro timto tx>de ser convocado 
taressa emenda de S. Ex ... Mas podemos ruvir o Sr. Minisb:O e -de- como pode espontaneamente vir. Poderia, portanto, ocupar a tribu
cidir que vamos recuar, o próprio Senador Antonio Mariz pode re- na para prestar os esclarecimentos, desde que· assim quisesse, 
tirar a emenda. se isso for conveniente, mas lanientando o exíguo como poderiamos suspender a sessão para que, informalmente, os 
espaço de tempo que nos é dado. Estamos colocados contra a pare- Srs. Senadores pudessem trocar idéias. Mas o Ministro poderá. se 
de. Podemos até ser ...iD.tcipretados como adversáriõs do interesse assim entender e desde. que o queira, vir e falar aos Srs. Senadores 
público ou, pior ãinda, como se estivéssemos desautorizando o tra- sobre essa matéria. Não estou informado qual é a disposição. 
balbo C('mpetente e sério dos nossos representantes da diplomacia · O SR. JONAS PINHEIRO --Sr. Presidente, o MiníStro se 
brasile-ira. i~ão podemos fazer isSO. Temos a melhor atençã_o, que- encontra no cafezinho, à -nossa disposição. Seria mais informar; 
remos analisar e queremos ver. Todavia, dêem-nos um minim.o de mais rápido conversarmos no·cafezinho. 
conviC"ção pata eSse voto que vamos proferir daqui para amanhã. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Acolho a SU· 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Muito obrigado a V. gestão de V. Ex". 
Ex•. Senador Mansueto de Lavor, pela contribuição que trouxe a- O SR. JOSAPHA T MARJNHO - Sr. Presidente, peço a 
este pronunciamento. palavra pela ordem. _ _ _ 

Acredito que essa maneira de agir é peCuliar ao Congresso, O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- V. Ex .. tem a 
não somente o brasileiro, mas de todo mundo, em que. nas apre- palavra pela ordem. 
ciaç&s da.s matérias, as discussões e conversas paralelas conti- O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pela ordem.)
nuam, .che_g_addo alguns a dizereJE <we é preciso falar mais baixo Sr. Presidente, quero pedir a atenção de V. Ex& para o seguinte 
para não prejudicar a conversa daqueles que estão entretidos em fato: aqui ou no cafezinho, não há quomm para deliberar sobre 
assuutns p:trtic-ulaws. Mas o que desejamos, neste instante, é que o esta ~léria. Contando os que estão no plenário com os que estão 
Seo<lÓ(l n•flira sohrc essa questão. no café, não há 30 Senadores na Casa. De maneira que não sei por 

Ni'lg_ue'm t'stá querendo evitar que o Brasil deixe de assinar que se há de alterar. Segundo estou informado, os líderes conver-
0 acordo. ninguém está querendo modificá-lo. Ninguém está que- sam com o nobre Ministro na sala do café. V. Ex•, ciente desta in-
rendo prntel:tr essa votação para evitar que esse acordo seja assina- forinação, deliberará, entretanto, como lhe parecer certo. 
do pelo Brasil. O que alguns estão querendo e, para isso, é -preciso O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - De qualquer 
que os Srs. Senadores prestem atenção para verificarem se é niceS- modo, como sabe V. Ex .. , a matéria está em discussão, e há núme
sária ou não essa lnodificação, que é colocar algumas ressalvas no ro regimental na Casa. 
decreto legislativo. Isso é uma espéCie de salvaguarda e não é ini- Caso alguns dos Srs. Senadores pedissem verificação de 
ciativa brasileira. N'"ao somos nós aqui do Senado que queremos quorum, a votaçãO ficaria prejudicada, mas a Mesa está na obriga-
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çãodecontinuar a discussão da matéria. _ pelo debate da Casa.. peço a V. Ex• que tenha o cuidado de locali-
0 SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a zar regimentalmente o que vai aconlecer para não termos nenhuma 

pa!avm pela ordem. infrnçio tegimeniaL 
O SR. PRESIDENT&.(Cbagas Rodrigues)- V. Ex' tem a O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Quero dizer a 

palavra. V. Ex• que, quando conmniquei à Casa que o Ministro de Estado 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela or- tanto pode ser convocado como pode vir espontaneamente, é por

dem.)- Sr. Presidente, se for enceuada a discussão, os Senadores que eu já me havia certificado da matéria, lendo o Regimento. O 
Antonio Mariz e Josapbat Marinho, por exemplo. não podetio falar. Regimento é 8mplo, é ccmplexo, e às vezes não temos todos os ar

O que- a-Mesa talvez possa fazer é suspender a sessão por tigos; no caso, a matéria é tratada no art. 397, que passo a ler: 

15 minuros.Isso pode acontecer, devido a uma .oconincía Cxtraor- Art. 397- O Ministro de Estado comparecerá pe-
dinária. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Mesa quer rante 0 Senado: 
colaborar. Como sabem V. Ex's, a matéria está em discussão. Su- I - quando coovocado, por deliberação do Plená-

desde rio, mediante requerimento de qualquer Senador ou co-
geri as duas hipótcies: S. Ex•, o Sr. Ministro, tanto poderá, missão, para prestar, pessoalmente; informações sobre 
que assim se manifeste, coi:Dparecer parã prestar os esclaiccimen-
tos ocupendo a tribuna. como poderemos suspender a sessão para assunto previamente determinado (Constituíção, ar( 50, 

. M caput); 
que haja um entrndj~to informal. Por este motivo, a ~ .sos- n _ quando 0 solicitar, mediante entendimento 

~od;r~~= !::~: :::Sc!~e en~sh:m..cteseC::mS~ com a Mesa, .para expor assunto de relevância de seu 
Ministério (Constituiçlfo, art. so; § 1 "). sua presença nesta sessão. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Ptesidente, peço a pa
lavra pela~ordem. 

· O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavm. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Pela ordem.)
Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Ex• que suspenda a sessão, 
ou aguude- um minuro, enquanto- pergonro ao Sr. Ministro -se po-
deria vir à tribuna prestar os esclareciment.Õs ou se iriamos suspen
der a sessão para termos uma conversa infCJimal. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Ptesidente, peço a pa-
lavm pela ordem. , · - ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palaVIa. ~ ~ ~~~ ·~ 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem.)- Sr. 
Presidente, pelo que percebo, o Sr. Ministro se dispõe a prestar os 
esclarecimentos que julgarmos necessários, seja conversando in
fOIIDalmente com os Senadores, seja ali da tribuna, caso seja da 
nossa vontade. A v alio que da conversa informal alguns participa
riam; outros, não. Da conversa oficial, todos participariam; e o es
cla.recim.ento ficaria registrado; Expresso, portanto, a minha prefe
rência no sentido de que seja na tribuna. 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Vou convidar o Sr. Minis
tro para que venha à tribuna e preste os esclarecimentos necessários. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Enquanto V. 
Ex' cxmsulta o Sr. Ministro das Relações ExterioteS, poderemos 
continuar a discussão. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. · 

. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
pala via. 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pela 
ordem. Sem reyisão.do orador.)- Sr. Ptesidente, temo pela ques
tão regimental, ou seja, a fonna. regimental pela qual ouvirlamos S. 
Ex•, o Sr. Ministro das Relações Exteriores, sobre a matéria em 
pauta. V ai ser dificil encaixar isso no Regimento da Casa, muito 
emlx>ra pudesse S. Ex• ser convocado- na verdade não foi. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a 
palavm para cootestar. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- D nobre Se
nador Cid Saboia de Carvalho suscitou questão de ordem, ou ape
nas manifestou ... ? 

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Ptesidente, 
~o quero criar nenhum embaraÇo; quero apenaS, de passagem 

Se S. Ex• solicitar, se manifestar o desejo, a Mesa concorda
rá inteiramente, -e o compare"cimerito de- S. Ex•, para prestar os es
clarccim.eJ)tos, é rigorosamente regii:nental. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE)- Perfeito, 
Sr. Presidente, e não há nenhum impedimento a que as informaçõ
es p-estadas pelo Sr. Ministro sejam- feitas, após encerrada esta~ 
sessão.iie'sie'reCUilO.' ·· · • · ·-····· · · · -·-- · 

O problema é que há uma inconveniência das explicações 
serem no cafezinho, porque sequer existe lá acomodação para to
dos que têm interesse em informar-se. Com a sessão suspenSa ou 
não, o ambiente próprio é esse. estanios acom<Xlados, há som aqui 
para ouvirmos e debatennos com o MinistrO. 

Se V. Ex• quiser dar continuidade à sessão, tem amparo re
gimental, caso contiário, poderia levantar a_ses_são e fazermos aqui 
essa conversa com o Ministto de maneira in!orinal, mas aqui no 
Plenário. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Ptesrdente, peço a pa
lavm pela ordem. 

. O SR. PRESIDENTE fCbagas.Rodrigues)- Tem a pala-
vm nobre Senador Alfredo Campos. -

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de informar a V. 
Ex• que seenconrra. aqui o Ministro, e peço a V. Ex• que o convo
que à Mesa ou à tribuna para prestar essas informações. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Não posso 
convOcar s: Ex•, mas~ desde que-S. Ex• concorde, a Mesa permitirã 
que S. Ex• ocupe a tril::tlna para prestares esclarecimentos. 

Isso tanto poderá ser feito da tribuna, na sessão, como pode
remos suspender a sessão e S. Ex• viria ao Plenário com a sessão 
suspensa. 

dente. 
O SR. ALFREDO-cAMPOS - Não lfã por quê, Sr. Ptesi-

O Sr. Rorum_Tito- Permita-me V. Ex• um aparte? 
O SR. ALFREDO CAMPOS- Concedo o aparte a V. Ex•. 
O Sr. Ronan.Tito-:: Há_ os pruridos regimentais. Então, su-

giro que a sessão seja suspensa, para que conversemos informal
mente, aqui em Plenário. O Sr. Ministro Celso Amorim senta~ se à 
mesa. e fazemos as nossas colocações. Com iSso, segundo os regi
mentalistas, a Casa nio se apouca. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- A Presidência 
acaba de ser infonn.ada de que o Sr. Ministro Celso Amorim, que 
nos homa com a SIJa presença, gostaria de ~par a tribuna, para 
que sejam registradas suas palavras -e--as fudagações dos nobres 
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Parlamentares. 
Sendo assim, peço ao nobre Senador Presidente da Comis

são de Relações Exteriores e Defesa Nacional que traga S. Ex• até 
a mesa. 

A matéria egva em_ discussão e, de certo modo, continua 
em discussão. 

O Sr. Ministro Celso Amorim aqui está, e os nobres Sena
dores poderão solicitar a S. Ex• os esclarec:imentos que julgarem 
oportunos. 

O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra para 
uma questão de ordem. 

O SR. PRI!SIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Tem a pala
vra V.Ex•. 

O SR> RONAN TITO (PMDB-MG. Pan uma questão de 
ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, est.aren'lQS inter
pelando o sr. MinistrO mima seSsão ordinária oficial. ou numa ses
são extraordinária, ou numa reunião informal, com os Srs. Senado
res usando o Plenário? 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- A nossa ses
são é extraordinária desde o inicio. Os esclarecimentos a serem 

. prestados por S. Ex•, o Sr. Ministro, constarão de ata e serão devi
damente registrados. Cada um dos Srs. Senadores, se assim enten

-der, poderá solicitar os esclarecimentos, apenas pediria que 4ou-
vesse inscrição. __, --

S. Ex•, o Sr. Ministro irá inicialmente, discorrerá sobre a 
matéria, mas se reserva. por sua boa vontade e respeito ao Senado, 
a -responder e a prestar qualquer esclarecimento que porventura os 
Srs. Senadores ainda desejem após a breve exp:lsição que fará. 

O SR. CELSO AMORIM- Obrigado, Sr. Presidente, St's 
e Srs. Senadores, pela honra que me dão de poder prestar eSsa ex
plicação. Vou fazê-la o·mais breve possível para, justamente, po
der ouvir as dúvidas dos Srs. Senadores. Mas talvez gostasse já de, 
nessa minha exposição, abordar alguns temas que, rapidamente, na 
minha enlrada aqui, pude escutar. 

Em primeiro lugar, 'sem querer me alongar, sobre a própria 
Rodada Uruguai, creio que ouvi S. Ex•, o Senador Ronan Tito, 
mencionar o fato de que a Rodada Uruguai, evidentemente, não 
representa o acordo ideal para o Brasil, corno não repre~nta o 
acordo ideal parn nenhum dos 124 países que o assinaram. E pre
cisO ter presente que fõiruin acori:lo assinado pelos Es~ados Unidos 
e por Cuba. pela União Européia e pela Cbina, pela Africa--do Sul 
e pela Áustria. quer dizer, foi um acordo assinado pelos mais va
riados países, com os mais variados matizes ideológicos, as mais 
variadas concepções de economia. Foi um acordo assinado por 
124 países. -

A expectativa feita por órgãos independentes foi a de que 
dos resultados do acordo deverão decorrer aumentos no comércio 
internacional, que, ao flnal do periodo de transição - que é de seis 

. anos para a agricultura e de I O anos para o caso de têxteis; esse é o 
mais longo-, o comércio internacional deverá crescer na ordem de 
800 bilhões de

1 
dólares. Esses são os efeitos mecânicos do próprio 

acordo .. 
O Brasil é sempre visto, em tOdos esses estudos, como o 

país que se beneficiará acima da média; portanto, deve ter um be
nefício parâ as suas exportações da ordem de oito bilhões de dóla
res anuais como decorrência do acordo. 

Agora, diria que o mais importante é que esse acordo, pela 
primeira vez, com a criação da Organização Mundial do Comér
cio, dá estabilidade juridica às normas de comércio internacional. 
O GAIT, que existiu até boje, era um mero contrato, e as legisla
ções nacionais, muitas vezes, sobrepunham-se à decisão dele. 

Com a criação da Organização Mundial do Comércío, passa 
a haver uma estabilidade e uma previsibilidade muito maior das 

regras de comércio internaCiOnal. 
Em outras palavras, será muito mais difícil, t.ã.ntO jurídica 

quru:tto polítiça e moralmente, um país adotar medidas ou sanções 
uriilaterais, como as que sofremos no passado, a partir de 1988, 
por exemplo, e'Ili funÇão da questão da patente. Há, portanto, uma 
estabilidade juridica que não existia. 

Tive o prazer de entregar a alguns Senadores -:- inclusive, 
ontem, ao Senador Eduardo Suplicy- a cópia de um artigo no The 
New York Times, de um estudioso americano que se posieionou 
contra o acordo da Rodada Uruguai, jUstamente por cOnsidernr que 
a Rodada Uruguai, o Acordo e a Organização Mundial do Comér
cio- cerieavam a capacidade dos Estados Unidos de agirem unilate
ralmente na defesa dos seus interesses. 

Portanto, o Brasil que está participando do .'MERCOSUL, 
como os senhores ouviram hoje do Presidente eleito que está em
penhado em várias fuiciativas de natuieza regiOnal, não pode aban
donar a área multilateral, porque temos um comércio intemaciorial 
equilibrado entre as várias regiões do mundo. Por melhor que seja 
o MERCOSUL, por melhor que possa vir a ser uma área de livre 
comércio hemisférica, o Brasil exiSte nO niiüuio como um todO: 
nossQ CQillércio é de 26% conl a Europa, 25% com a· América La
tina, 20% com os Estados Unidos, f6% com a Ásia, etc. Então, 
para o Brasil, o sistema multilateral é absolutamente fundamental. 

~ -· A existência de regras estáveis nesse sistema em temas 
como o dumping, em temas como o subsídio, em temas, inclusi
ve, como propriedade intelectual e, sobretudo, em temas como a 
solução de controvérsias é absolutamente vital para o Brasil. Daí o 
fato de, embora sabendo não ser esse o ac-ordo ideal, termos con
cordado, como 123 países outros concordaram. em assinar a ata fi
nãl em Marrakesb, ocasião que contou com a presença de 2 Sena
dores, da mesma maneira que a fase fmal das negociações da roda
da. em Genebra, contou também com a presença de 3 Senadores 
convidados pelo ltamaraty. 

Faço, agora. uma referênciã sobre a questão da entrada em 
vigor. 

Houve, na semana passada, uma reunião em Genebra que 
decidiu, em função das ratüicações já feita-s oU aiiunciadas para 
praza imediato, que a Rodada Uruguai, a Organização Mundial de 
Comércio, entra em vigor no -dia 1 o de janeíiU de 1995. 

A questão de ser Ou não -membro originário tem dois aspec
tos. Nenhum deles é honorífico; os dois são práticos, mas em dois 
níveis. Um deles é de natureza política: O Brasil foi membro origi
nário do GA IT, é membro originário das Nações Unidas e é mem
bro,originário das Instituições de Bretton Woods. O Brasil enga
jou-se num processo de liberalização comercial - como o Presi
dente eleito hoje mencionou aqui- e estaria dando um sinal muito 
ruim ao mundo não sendo membro originário da Organização 
Mundial de Comércio. Esse é o lado, digamos assim, político. Se
ria difícil entender o recado. Tanto mais que, no momento em que 
o Brasil resolver ser membro, terá de sê-lo com um acordo sem 
emendas, conforme jã fOi, aliás, reconhecido por todos os Senadores. 

O outro aspecto da não-participação do Brasil como mem
bro originário é que decorrerão daí prejuízos imediatos concretos. 
O Brasil, que já fez uma liberalização unilateral das suas tarifas, 
que tem um comércio exterior hoje com uma tarifa média de 14%, 
não se beneficiará das reduções tarifárias feitas pelos outros paí
ses; não se beneficiará das disciplinas inipcistas pela primeira vez
são mais modestas do que desejávamos, mas é a primeiri vez que 
há disciplina no setor da agricultura; o Brasil não poderá alegar 
que está tendo seus interesses feridos por um subsídio agrícola, 
por exemplo. 

Ademais, o Brasil não terá acesso, durante esse periodo, ao 
sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial de 
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Comércio, que é muito mais estrito~- muito mais seguro do que o 
GA TI. E paira dúvida inclusive se terá. acess.o ao antigo sistema 
de solução de controvérsias do GATf, '(X>rque muitoS países. ao 
entrarem para a OMC. abandõnarão o GA TI. 

Então ficaríamos numa situação em qu-e há prejuizos con· 
cretos certos e imediatos. Além disso, o Brasil não poderá ter .can
didato, obviamente, a nenhum órgão da Organização Mundial de 
Comércio e nem participar das deliberaç-ões da Organização Mun
dial de Comércio em temas de seu interesse. como é o caso, por 
exe.z;nplo, do comércio de serviços, que não ficou totalmente regli
lamentado e que dependerá de negociações. • 

Em outras palavras., se o Rra..;;il entrar dep:>is na OMC, ele 
terá prejuizos certos de várias naturezas. Não só os que ocorrerão 
no perlodo de tranSição-- beneficies que ele deixará de ter-. como 
também poderá ficar numa situação parecida com a da China hoje, 
dependendo do tempo que leve naturalmente. 

A China está fazendo todos os esforç_os para ser membro 
originário da Organização Mundial de Comércio. Ela não tem as 
condições.do Brasil, porque não é membro do GATI. enlão, não 
tem essa automaticidade. E os países que cjiieteni cobrar exigên
cias adiCionaiS-da 01ina estão evidentemente fa7.endo com que ela 
pagu.e uma jóia. Já que ela não entrou para o clube no início, ela 
terá que pagar uma jóia para entrar depois. 

Enfun, esse é um aspecto cjue- se pode dizer duvidoso, de
penderia do prazo que levasse, dependeria das decisões do :M.inis· 
tro. Mas o certo é que._enquanto não for membro da Organização 
Mundial de Comércio, o Brasil não terá acesso ao sistema de solu
ção de controvérsias, não poderá invocar prejuízos causados por 
dumping ou por subsídios, nãn rxxlerá se beneficiar das reduções 
tarifárias e terá, a meu ver, o _grande-õiiils-político de ter dado um 
sinal errado para todo mundo. 

A Organização Mundial de Comércio vai entrar em vigor. 
Já assinaram 124 paí-.es. c a expectativa é de que, até 31 de de
zembro, cem paises terão raliCiçado o Ao::ordo_- todos os países 
realmente imJXlrtantC's. n11o só os dt'sen~olVidos. altamente desen
volvidos, mas tamhé-m paísrs c0mo a Jndia. Indonésia, Malásia, 
México, nossos companheiros do MERCOSUL, etc. __ Quer dizer, 
estaremos numa_ situação ahsoluramente singular_. que será difícil 
explicar. Isso é o que eu podeQl! dizer introdutoriamente. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Se algum dos 
Srs. Senadores desejar qualquer esclareJ.:imcnto sobre a matéria, S. 
Ex• o Sr. Ministro rxxk·rft prestá-lo. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. 
, O SR. M4.NSUETO DE LAVOR (PMDB-PE)- Sr. Mi

nistro. eu gostaria apenas de saber o seguinte-:: s(aprovada a emen: 
da de autoria do Senador Antonil~ Mariz, que implicações haverá? 
Que empecilhos criará? Uma vez aprovada essa proposta do Exe
cutivo, com ã emenda do Senador Mariz. quais seriam as restriçõ
es para que o Brasil ingressasse no Acordo no día J 0 , como os de-
mais? -

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra ao Ministro Celso Amorim. - -, -

O SR. CELSO AMORIM- I.i_agora a emenda e gostaria 
de fazer dois comentários. -

O SR. MANSUETO DE LAVOR - Do ponto de vista le
gislativo. devo dizer a V. Ex• que há outras matérias importantes 
que estão na Câmara. Não faln do ponto de vísta legislativo: quero 
saber quanto ao mérito da matéria. 

O SR. CELSO AMORIM- Senador Mansueto de Lavor, 
com relação ao mérito,_etas são emendas ao Decreto Legislativo; 
não podem ser emendas ao Acordo. obviamente, como foi aqui re

. conhecido. Não estou fazendo um pronunciamento politico, dizen
do se elas devem ou não ser aprovadas, porque isto. no momento, 

não me compete- eu poderia me pronunciar sobre isto em outro 
momento. Pela leitura rápida que fiz do mérito das emendas, elas 
me pareeem: perfeitamente compatíveis com o Acordo da Rodada 
Uruguai. Se elas são compatíveis, parece-me que elas poderiam 
ser feitas no âmbito próprio, que é o Projeto de Lei de Propriedade 
Intelectual.., que foi submetido a esta Casa. 

Até pos-so discutir se alguma dessas emendas é boa ou não 
politicamente, do ponto de vista das nossas relações externas, mas 
esta é uma outra discussão. Mas não haveria inconveniente algum. 
do ponto de vista do GA TI. digamos, da certa urgência da nossa 
ratificação do GA TI, se essas mesmas emendas fossem apre . .;;enta~ 
das ao Projeto de Lei que está, neste momento, em consideração 
no Senado. Creio que acaba de receber o parecer do substitutiYo 
pelo Senador José Richa. Então. seria o caso. talvc7., de examinft.las. 

Quanto à questão da volta da matéria à Câmara, Sc1mdor
sei que ·este é um problema legislativo, no qual não desejo me 
imiscuir-, a úniCa dúvida que nos causa é que isto implica o risço 
de talvez não podermos ratificar a tempo de sermos mcmhro..;; ori· 
ginários da OMC. A minha sincera impressão é de que nã(l haverá. 
para a tese que defende aqui o Senador Antonio Mariz. qualquer 
inconveniente em que S. Ex•, ao invés de apresentar essa cml'nda 
ao Decreto Legislativo, o faça ao Projeto de Lei de Propricdadl' IJJ 
telectual. "j\té porque, a meu ver, elas são compatível$ com ó At.·or 
do da Rodada. Se fossem incompatíveis, também nãó adiantariam, 
pois não poderiam derrogar o Acordo; e se elas são comPatíveis, 
podem ser apresentadas ao Projeto de Lei de Propriedade lntelec. 
tua!, para o que, se_ me convocarem a tempo. poderei ter uma hoa 
discussão também com o Senador Antonio Mariz. Mas elas são. a 
meu ver, pela leitura que pude fazer, compatíveis com o Acordo, e 
poderiam ser feitas ao Projeto de Lei de Propriedadt• Intelectual. 

O SR. MANSUETO DE LAVOR- Obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Jutaby Magalhães. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PsDB-BA)- Si. Presi

dente, St-s e Srs. Senadores. pelo que entendi, o Ministro conside
ra que a emenda do Senador Antonio Mariz nada tem que incom
patibili7..e o seu texto com o Acordo. Apenas levanta a hipólese de 
que a proposta poderia ser apresentada na discussão e aprova<;ih> 
da lei que está em tramitação riestc Co:tigfé:Sso, no SCnt~do l'-;peeili
camente. 

Eu perguntaria, invertendo um pouco a questão, o seguinit•: 
se nada nessa emenda se opõe ao Acordo ou o contradiz, .se ne· 
nhum prejuizo traz para o atendimento e a concreti7..ação desse 
Acordo, salvo uma discussão de questão concernente ao pnx:çss.o 
legislativo, por que não aprovar agora essa emenda. já que nfH~ J'}(>· 

demos garantir que, na discussão da Lei de Patentes . ...._.a st: dcn.li.t 
a respeito desse assunto? Não sabemos nem quando scJ<:, •·. '·li.l.t 
a questão da Lei de Patentes. 

Se não bá nenhum empecilho, se nada se contrapõe à apro
vação dessa emenda, então, v:ainos aPrová~la logo. Amanhã. a Câ
mara poderá decidir a matéria, já que o Ministro está de acordo 
com- essa proposta; ela poderá dizer. ''Estamos em condiÇt1cs de 
examinar esta questão." Não podemos deixar de aprovar a matéria, 
pensando em jog&r essa questão para a Lei de Patentes; 

Aqui bá um documento que não está assinado, não te,u tim
bre, mas pelo que estou sendo informado, foi euviath> .'1" ! ,i. 1•·1.lJ·· 

ças da Câmara. Na página 12 d_o referido docuruelllll. hú uttJ ~t~...-1,.> 
sublinhado que me chamou a atenção: 

Como se verificou acima, oS Estados Unidos e a 
Comunidade Européia introduziram zonas significativas 
de ambigüidade nas regras agócolas; em especial quanh) à 
tarificaç-ão. reduções e subsídios e a própria pca('t.' d1u<;f: 
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Então, se existe ambigüidade no texto, o que impede que, 
no Decreto Legislativo, possamos tomar mais explícitas certas 
questões que irão orientar as decisões do Governo brasileiro? 

O SR. CELSO AMORIM- Talvez eu tenha me expressa
do mal. Não disse que Cstou de acordo com as emendas ou, pelo 
menos, não quis dizer isso; se disse, disse errado. 

O SR.J(JTAHY MAGALHÃES- V. Ex' me pemrite? Eu 
não disse que V. Ex• afmnou que está de acordo; disse -que não há 
empecilho. 

O SR. CELSO AMORIM - Não, perdão, Senador. Vou 
tentar expressar-me melhor do que da primeira vez. Quis dizer 
que, tendo acabado de receber as emendas, fiz uma leitura rápida 
delas. Não creio que haja incompatibilidade entre elas e o texto da 
Rodada Uru&!!ai- Por essa razão, por crer que não há incompatibi
lidade - claro que não estou fazendo agora uma análise delalbada, 
porque 6 possível que depois, em uma análise detalhada, eu che-
gue a uma conclusão ta1vez qualificada. _ __ 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Se V, Ex' me permite, 
já que é infófm.al esta conversa com V. Ex•, pergunto: se V. Ex• 
não pode fazer uma análise detalhada de uma emenda de poucas 
linhas. como é que vamos ter uma análise detalhada de um projeto 
que tem 600 páginas pam serem examinadas em poucos momentos? 

O SR. CELSO AMORIM - Bem, Senador, estou dando a 
minha interpretação. Desejo apenas dizer que, na minha análise 
pteli.miDar, não vejo ·incompatibilidade entre essas emendas e o 
que diz o texto do acordo da Rodada Uruguai. Inclusive, creiO que, 
com redação não idêntica, mas parecida, o atual Projeto de Lei já 
coo.tém essa exigência de produção local. 

O que diz o art.-2°, na verdade, também é algo que está res
salvado no Projeto de Lei. Se bem me recordo, na sua redação, in
clusive nos substib.ltivos. que o Governo gostaria fossem analisa
dos, ressalvam-se os microorganismos que não são objetO de tra
balho em laboratório. Isto é, os seres vivos existentes na natureza 
estão exclufdós da patenteabilidade no Projeto de Lei, inc!usive no 
substitutivo que o ExecutiVo- gostaria de ver aprovado. E um as
sunto -como V. Ex" sabe - altamente técnico. Reconheço também 
que há uma dificuldade. Estou apenas fazendo a minha ressalva. 
Mas, aparentemente, as emendas são compatíveis· com o texto da 
Rodada Uruguai. 

Com relação ao.art. 4°, também há compatibilidade, porque 
o pr6prio artigo diz que é a aplicação de um prazo previsto no pró
prio Acordo. Portanto, ele, por si próprio, já se revela compatível. 

A questão da conveniência política ou não de se adotar es
sas emendas com essa redação é algo que, entendo, poderia ser 
discutido. O incori.veniente maior - repito - da aprovação dessa 
emenda no Decreto Legislativo e não no Projeto de Lei é que isso 
implica o retomo do projeto à Câmara. Da mesma forma, pode ser 
que a Câmara a aceite, ou não, e pode ser também que não haja 
tempo para considerá-las. 

Há ainda um elemento adicional: amanhã, por uma Obriga
ção internacional, estarei com os Cbanceleres do MERCOSUL tra
tando de assu:otbs do interesse do Pais e não meus pessoais. Então, 
se surgii o p!Oblema na Câmara, nãÕ terei como esclarecer. Além 
disso, pode haver dificuldade de quorum. -

Eu quis dizer que, para quem defende esse conteúdo, não 
haveria nenhum prejuizo em aprovar a Rodada Uruguai com o De
creto Legislativo que veio da Câmara e propor essas emendas ao 
Projeto de Propriedade Intelectual, que já se encontra, de qualquer 
maneira, no Senado. Creio que já foi objeto de parecer do Senador 
José Richa. O que quero dizer é o seguinte: de um lado, há um ris~ 
co muito grave de não sermOs meinbros originários da Rodada_ 
Uruguai; e, de outro, não creio que haja risco, porque a mesma 
substância pode ser apresentada como emenda ao Projeto de Lei 

de Propriedade Intelectual, até porque, prima faàe, parece com
patível com o acordo da Rodada Uruguai. Realmente, não vejo 
nada que me pareça incompatível, nem creio que fosse o objetivo 
do Senador propor algo que fosse incompatível. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Concedo a pa
lavra ao nobre Senador Edua.n:lo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP)- Ministro Celso 
Amorim, V. Ex", obviamente, conhece, como Olanceler, a prática 
que normalmente existe no Congresso norte-americano. Como res~ 
saltou, no debate de boje, o Senador Jutaby Magalhães. esse tema 
foi objeto de profunda discussão no Congresso. Inclusive influiu 
na eleição dos Parlamentares recentemente ocorrida nos Estados 
Unidos. 

V. Ex" poderia -informar-nos se, quando foi aprovado esse. 
Acordo do GA IT no Congresso dos Estados Unidos, a resolução 
pertinente ao assunto foi simplesmente semelhante à que se está 
vOtando, sem as emendas propostas pelo Senador Antonio Mariz, 
ou e Congresso nOite-americano teve a preocupação de co!ocar 
obviamente não as mesmas emendas, mas alguma emenda do tipo 
interpretativo ou- que, de alguma fonna, resguardasse certos inte
resses dos Eslados Unidos relacionados com esse Acordo. 

Observando o documento citado pelo Senador Jutahy Ma
galhães, verifiquei algumas passagens que se relacionam com a 
proposta do Senador Antonío Mariz. Vou citar algumas. Quando 
fala do novo regime sobre propriedade intelectual, o documento 
diz que, "apesar do nome do qual se suprimiU, ao final, a referên
cia aos bens contrafeitos, o Acordo abrange todos os aspectos da 
propriedade intelectual, fiXou nonrias defmidas, em alguns casos 
detalhados, de proteção a toda a gama de direitos da propriedade 
intelectual". 

Nesse sentido, ele vai muito além das Convenções de Berna 
e de Paris. Também estende a propriedade intelectual aos princí
pios basilares do GATT de tratamentO nacional de nação mais fã-~ 
vorecida. E prossegue mais adiante: -

Este aspecto é fundamental pois permíte que lití~ 
gios na área de propriedade intelectual suscitem represá
lias estritamente comerciais sob a égide da. fub.lra Orga- -
nização Mundial do Comércio. Para países como o Bra
sil, em que as disputas sobre a propriedade intelectual 
tendem a se dai- em funÇão-da aplicação da nossa legisla
ção a estrangeiros e .não o inverso, essa circunstância" -
aqui ressalto - "pode parecer pouco conveniente. Por 
outro lado, ela abre a possibilidade de evítar a aplicação 
unilateral de sanções, o que os Estados Unidos fazem. 
ou ameaçam fazer, com freqUência. 

E. um pooco mais adiante, sobre patentes, há um trecho 
bastante relevante, que eu gostaria que V. Ex • comentasse: 

A proEeÇão de patentes foi a área de maior contro
vérsia na negociação. A tradicional liberdade de cada 
país de determinar quais os setores tecnológicos e indus
triais que podem ser objeto de patentes foi abolida. O 
art. 27 do Acordo de TR.IPS obriga os membros a tornar 
patenteáveis quaisquer invenções de produtos ou proces~ 
sos, em todas as áreas t.e.:nológicas, desde que sejam no
vas, envolvam passos inventivas e sejam passíveis de 
aplicação industrial. São, contudo, pcrnlltidas exceções 
para plantas e animais, exceto miCroorganismos. Assim, 
a velha polêmica sobre patentes fannacêuticas foi superada. 

Aqui estão alguns trechos que me parecem relacionados ã 
proposição do Senador Antonio Mariz, que, segundo entendo. re
ferem-se a cuidados que o Brasil deveria ter ao assinar o Acordo. 
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É verdade que poderíamos estar colocando isso na Lei de Proprie
dade Intel'"écOJal; mas essa lei está demorando a ser apreciada e vo
tada, e aqui teríamos uma defmição clara de alguns pontos consi
derados importantes pelo Senador Antonio Mariz, que foi aSsesso
rado por aqueles que esbldarameste asstJoto com mais profundida
de do que nos foi possível nesses poocos dias de exame que tive
mos, desde que recebemos a proposição do GA TI. 

O SR. CELSO AMORIM - Senador. eu gostaria de oo
mentar os vários pontos que V. Ex• levantou. Em primeiro lugar, 
no que diz respeito à forma como os Estados Unidos aprovaram. · 

. Procurei entre meus papéis, mas iiúelizmente não encontrei, 
não trouxe o documento, que não me recotdo exatamente se foi 
uma resolução do Senado oo a forma que tomou. Seja como for, o 
ato pelo qual o Sen1ldo aprovou a R~ Uruguai é independente. 
Por um lado, aprovou a Rodada Uruguai; por outro, há o com.prcr 
misso de que enviarão ~m projeto de lei, no ano que vem. ao Con
gre::.so norte-america:O.o, e o ExecutiVo COmpromete-se a ·não vetá
lo. Ele não trata da substAncia da Rodada Uruguai, oo sentido de 
que ele não interpreta nenhum artigo dos acotdos da Rodada Uru
guai como taL 

Como sabe V. Ex•, o Acordo da Rodada Uruguai foi objeto 
de muiW debate nos Estados Unidos. sobretudo p:mJUC esses acor
dos fóram vistos, assim como a própria Organização Mundial do 
Comércio, como mencionei, como cerceadores da latitude de açio 
norte-americana no terreno comercial. 

Ao invés de fazer como faziam no passado que, ao achar 
que, digamos, um país nlo·tirfu:t uma:legisla.Çã(i8d$ada. segun
do a ótica norte-americana, aplicavam a Super 301 ou a 301 Espe
cial ou, enftm, aplicavam sanções com base na legislação norte
americana, muitos congressistas, inclusive nos Estados Unidos, 
viram nos acordos da Rodadà um cerceamento dessa liberdade 
de ação. 

Por isso, a idéia é propor um projeto de lei que crie uma es-
pécie de penal. de um lribunal de juristas, que julgan\ as decisões 
tomadas em relação a pendências com os Estados Unidos e poderá 
fazer sugestões. Se, ao final de tres decisões, não cootrárias aos 
Estados Unidos, mas tres decisões coosideradas m:bitri.rias ru abu
sivas, isto é, que fujam ao que· o pxóprio"Acordo prevê, segundo a 
ótica desses juristaS, eles poderão recomendar que os Estados Uni
dos saiam da Organização MWidial de -Comércio. 

Isso pode ter um significado político futeressante: O sigmti
cado juridíco é nulo, porque, obviamente, os Estados Unidos po
dem sair ~da Organização Mundial do Comércio. COOlO qualquer 
outro ~s. dando o aviso prévio de seis meses. 

' No entanto, para responder à sua pergunta., o que ficoo 
aCOidado, que não faz parte do ato d.e.ratiftçação, pois setá outro 
projeto de lei, é a criação desse· penal, desse grupo de especialis
tas, de jurisla:S, que poderá fazer recomeridã.Ç&s aO Congiesso e ao 
Governo americano e, no limite, vir ·a recomendar que os Estados 
Unidos saiam da Organização Mundial de Coméicio;o que pode
riam fazer de qualquer; fonna. 

De modo que, sob outta forma jurídiéa, não é muito dife
rente do que efetivameDle· consta do ProjetO de Decreto Legislati
vo tal como veio da Câmara, porque esse prOjeto, embora sem fa
zer essas referências ao número de vezes, ou sem criar grupos es
peciais, se bem me recordo, prevê que as ComisSões do Congres
so, não só da Câmara, mas também do Senado, acompanharão a 
implementação da Rodada Uruguai, velario para que essa aplica
ção seja compatível com os interesses nacionais e: poderfio fazer 
propostas a respeito. Propostas que podem ser, inclusive, de de
nunciar o Acordo, que é o máxiino que Põde faZer a Comissio 
criada nos Estados Unidos, já que não pode propor emendar, mas 
pode propor denunciar. 

Respondendo, portanto, à sua piÍmeiHl f" .. Jii··t~:. 
não se referia à substância, nem à interj:tretaçãc ,_;, .-.u •.~.: 
dada Uruguai. A meu ver. é essencialmente parecida l'<.l;t, . : ,1··l' 

consta do Projeto de Decreto Legislativo que vefc1 da C'âmarn. com 
uma linguagem mais conwndente, digamos assim. mas ("On, o 
mesmo·sentido básico. · 

Com relação às questões de substância que V. Ex1 leva••1;r .. ~ 
verdade que o Acordo da Rodada Uruguai abrange áreas mais am
plas do que faziam algumas convenções internacionais sobre <! m;.0. 
léria. Até porque, em algumas, não havia disc:iplim· r-:-1·r .,.,, 
estabelecida, como era o caso d~~ topografias ti-·,;. 
dos, quando não havia nenhum acordo cm vi!!<>·, 1 •· .•. 

negociado que não estava em 'igr1r. Em nutr(,,. ·.1·~· · ,, i· '• 
ve efetivamente uma evolução na mat~tia. N, , .. 1,,. ·1 r. I'• , .l\ · 

para produtos farmacêuticos, especificamente. 1"'1\ll!'' •:1=.u:~ 
fala ali de uma universalidade das patentes, ni"Hl ,; _•: ··:, ,., : 
verdade., são produtos fannacêuticos que se tem em mcutt, \ :; • :....· 
produtos químicos, que são afins aos farmacêuticos. 

Quando o Brasil. apiovou o seu C6digo de Propricd:~tk. In
dustrial, havia inúmeros países no mundo que não davam r.i'!tentes 
para produtos farmacêuticos, ou não davam para processos, ou cb
vam para processos e não davam para produtos; mas a situ~·ãp 
hoje é ntttito diversa. Países· COmO ·a Espanha, o Canacl~. t!l." 

nham essas restrições, já as ado!:1mm. 
Por oorro lado, a China, P.O afã de of>tr:r "' 

pode ter automaticamente, JXmlUC não é memhll' ,1, · 
de ter a cláusula de nação mais favorecida com os Ec:wdn..;! 1ll'. 

negocioo regras de propriedade intelectual que vã( • :tl~.m ,!···.;: · ,; · 
que dispõe o Acordo da Rodada Uruguai. 

De modo que eu diria que a Rodada consagra up•;· ,..~ ~ •· :. 

genérica, geral, universal praticamente, em relaçãt• rt , ... ..,..,..:. 1• !""; •• ~ •• 
que ~ é es.f;ranha. inclusive a países em desenvolvimento. Corno 
eu disse, é um acordo fnmado depois de muita negociação.. Tanto 
assim que as normas de licença compulsória previstas Do Acordo 
não foram do agrado de alguns dos países_ mais desenvolvidos; 
elas tiveram que ser negociadas, porciue atendiam aos intereSses de 
muitos dos países em desenvolvimento. 

Há previsão, inclusive, de licença c.ompulsóri.'! P'.,, :'~''' 

poder econômico, por intereSse públicQ, !.Od"l.<: f':-.' .· , •· 

que inclusive i:J.ein sequer pagar a patente jll)d(': ~·1; I ;, 
exemplo, está previsto também o uso não-COlllCtCJ<<; ,:. · ' :·.i- ' 
patente. Digo isSo, porque muitas vezes há o mifô di'· diten~m tjl!•; 
bom, amanhã se houver uma vacina e não tivermos a patente. ::ii(' 
poderemos. produzir. Não é verdade. A AOCRUZ rl(.xk pn:·t!u?.ir 
sem patente, inclusive, porque se trata de interesse públil·o ~ •:;: 
trata do uso não-comercial do objeto da patente. 

Houve ai um equibôrio de negociações. É f:t'·• ;pu ;; 

mente os países em desenvolvimento sobrctud(\ , · . ;: 
não queriam a negociação nessa área e dentro do Cqu Tlíllri1' 1 
que permitiu a inclusão da agricultura, que permitiu a 1"<-'Tlwçã•; (!,: 
cotas em têxteis, em açõ. enfim, de melhores regras par..t. dur.,. 
pings. subsídios acabaram concordando. 

Mas, mesmo dentro do Acordo, ele f\~i ,,lllil• · '·. ~ 
não foi uni prato feito. Repito a V. Ex• o qw .. • dís~~·. T1a1A•· ~· :1( 
acordo que não sa!;isfez os setores de propriedu<.k ;.· .. 1'1·: ':) •.. : 

Estados Unidos. Foi criticado pela PMA como insatisfalÓI1o J.a 
mesma mãneira que os nossos agricultores mais .competitivos taru
bém. acham insatisfat6rio o acordo em agriCUllii"f.i, porque as 0hri
gações não são tão grandes quanto desejariam. 

Portanto, Senador, ~ que m~ resta dize~;, priwe~ramente, a 
esse reSpeito é que não há semelhança entre o qm, .. fni <l<."Orcl:ldo 
nos Estados Unidos com a proposta de emenda ag11:: 
lugar, que a não-adoção dessa ePH"nda não cau~~ /l{'I1 1PH'' 1, r·_;: .. 
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porque ela pode ser feita ao Projeto de Lei de Propriedade Intelec. crita em francês e i.i:lglês. 
mal. Concmdar ou não com ela é uma outra questão que terá que No -preâmbulo da lista está dito: "Nas partes L II e ID, so-
ser discutida pelos Senadores; terceiro, a aprovação de uma emen. mente o texto em francês da presente lista merece fé, e, na parte 
da diferente do Decreto-Legislativo que veio da Câmara.. sim. cau· IV, ·a texto é autêntico somente em língua iõglesa". Isso repre
sa prejuízos sérios~e o Brasil deixará de ser membro funda- senta, no avulso da Câmara, cerea de 300 páginas escritas em fran-
dor da Rodada Uruguai com todos aqueles prejuizos que já assina- cês e inglês:. 
lei inicialmente e não quero repeti-los. A questão que Suscito é a seguinte: Como se explica a omis-

Creio que esses foram. essencialmente, os pon~.abordados são, no nosso avulso, desses textos votados na Câmara? Por oulro 
por V. Ex•. lado, se o integrassem. de fato não podedamos votar, pocqu&-o Re-

0 SR. EDUARDO SUPUCY- Muito obrigado. gimenlo do Senado dispõe, no seu an. 376: 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Se nenhum 

dos Srs. Senadores desejar fazer qualquer outro pedido de esclare
cimento, vamos dar por encerrada esta fase de instrução da maté
ria. Podemos-liberar p Sr. Ministro Celso Amorim. se S. Ex a dese-
jar deixar a mesa. _ 

O SR. CELSO AMORIM - Sr. Presidente, gostaria ape
nas de agradecer, mais uma vez, a oportunidade de presiar esses 
esclarecimentos a respeito da-matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Solicito ao 
SeruÍdor Alfredo Campos, Presidente da Comissão de Relações 

. Exteriores e Defesa Nacional. que conduza o Sr. Ministro Celso 
Amorim. 

Srs. Senadores, acredito que a matéria está, até certo pOnto, 
esclarecida. Aqui, foram cogitadas duas hipóteses: uma, a de a 
emenda ser oferecida ao Projeto de Propriedade Intelectual; outrn., 
a de votar-se a emenda para ser aprovada ou rejeitada. Na hipótese 
d~ a emenda ser aprovada, o projeto retomaria à Câmara dos De
putados, correncio os riscos jã_ mencionados pelo Sr. Ministro Cel
so Amorim. 

Peço a atenç!io do nobre autor da emenda, Senador Antonio 
Mariz. Lembro aos nossos ilustres Senadores que há uma terceira 
hipótese: a de a emenda converter-se - jã que houve _o pedido de 
destaque - em projeto auteJOomo. Então, aprovarlãnios a emenda 
em projeto autônomo e aprovariamos o projeto que veio da_Câma
ra. Aí não correríamos o iisco de deixar de aprovar o projeto em 
prazo hábil, afunde sermos signatários originários. São as três hi-
póteses. · 

Vejo que o nobre Senador Antonio Mariz deseja falar como 
autor da emenda. Ouviremos S. Ex\ e, em seguida, dare_i a palavra 
ao nobre Senador Josafilat Mariiilio, que também deseja fazer uso 
da palavra. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, peço a palavra 
para uma questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Tem V.Ex' a 
palavra. 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB-PB. Pam uma questão 
de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, antes_ de ini
ciar o encaminhamento da votaç.ão, levanto uma questão de Oldem. 

Chamou-me a atenção o fato de que os_avuJsos da Câmara 
ocupam dois volumes, enquanto que os avulsos do Senado estão 
contidos em apenas um volume. Como estão impressos com o 
mesmo ·título, procurei verificar a razão disso. Verifiquei que par
tes importantes, da maior relevância, 'do projeto aprovado na Câ
mara não constam do nosso avulso. 

Reporto-me ao avulso do _Senado_na_página 20. Todo o 
Anexo 4 dos acordos está ausente do nosso avulso, enquanto cons
ta do avulso da Câmara. Ele se refere ao Acordo sobre Comércio 
de Aeronaves Civis, Acordo sobre Compras Governamentais, 
Acordo Internacional sobre Produtos Lácteos e Acordo Internacio
nal sobre Carne Bovina. 

Outro aspecto é o da omissão, igualmente, da lista de pro
dutos brasileiros que devem ser objeto de redução tarifãrla.. Essa 
lista, no avulso da Câmara dos Deputados, está na página 371, es-

Art. 376 - O projetO -de decreto legislativo refe
rente a atos internacionais terá a segUinte trn.mitação: 

a) só terá-iniciado o seu curso se estiver acompa
nhado de cópia autenticada do texto, em polttlguês, do 
ato internacional respectivo, bem como da mensagem de 
encaminhamento e da exposição de motivos;" 

A exposição de motivos certamente viria em português. 
Parece-me que assiste razão ao Senador Mansueto de La

vor, quando registra que p:>deria parecer um açodamento do Sena
do a aprovação de uma matéria que terá. repercussões na vida eco
nômíca brasileira pelas próximas décadas, sem que se observem 
pontos como este: por que o avulso do Senado não inclui a lista 
dos produtos brasileíros? Há 300 páginas desta lista, que começa 
çom cavalos. asnos e mulas e outros jumentos. Não sei se jument 
significa jumento. Talvez queira dizer "égua''. 

Esta lista em suas várias colunas totalizam. por exemplo, a 
taxa de base e a taxa consolidada do direito que no caso das éguas 
silo, respectivamente,~ 37% e 35%: as éguas perdem 2% de taxaÇão. 

E essa, Sr. Presidente, a questão de on:lem que levanto. Se, 
de fato, o documento está -incompleto, não vejo como o Senado 
pode aprová-lo. 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, peço a pa
lavra para conttaditar a questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. Ex•. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para contradi
tar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e Senador Antonio 
Mariz, o Mínist.ro-O:t.ef~ do lta~ty comunicou-me que nova
mente gostaria de responder sobré a dúvida que o nobre repre
sentante da Paraíba tem. 

E eu perguntaria a V. Ex•, Sr. Presidente, se o Ministro po
deria ocupar novamente a mesa dos trabalhos para responder a 
essa pergunta, que achamos muito impOrtante. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) - Petfeitamen
te. Seria uma homenagem do Ministro ao nobre autor da emenda, 
o Senador Antonio Mariz. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela otdem. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Gostaria de retomar a palavra 
tãO log-o seja possível 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Seu direito ao 
ilso da palavra será mantido. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, creio que estamos exage
rando na quebra das normas processuais de uma votação. 

Desde o início tenho dilo que não quero protelar esta vota
ção no dia de hoje. Apenas defendo a necessidade de v_otar-se a 
emenda, senão poderá acontecer o seguinte: o Ministro se prepara 
pam W:r. alguém levanta uma questão, o Ministro volta para res
poaciet. Quando vai sair novamente, peço a palavra pela ordem 
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para que ele respcilda a uma outra questão. O Ministro volta para 
responder. Assim ficaní -difícil levarmos esta sessão ao fmaL O 
Relator poderia muito bem dar" a explicação necessária. Não tenho 
nenhum desejo de evitar que o Ministro fal~. Pelo amor de Deus, 
não é isso. É apenas uma preocupação qüe estou levando em con
sideração, além do Regimento; não é somente uma questão regi
mental, mas uma questão de tomar prática esta sessão. P<!,gUe se 
cada vez que alguém for levantar uma questão .•. Já haviam termi
nado as indagações ao Ministro, que estava se retirando. O Sena
dor Antonio Miuiz levantou uma questão pertinente e o Ministro 
voltou para dar a explicação. Se S. Ex• sair e ainda não tiver desci
do no elevador e alguém levantar outra questão, S. Ex• vai ter que 
voltar até aqui pam-.respon.der. Penso que isso não está muito bem 
encaminhado. · . 

O SR. ALFREDO CAMPOS- Sr. Presidente, peço a pa
lavra para contraditar. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues)- Tem V. Ex• a 
palavra. 

O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB-MG. Para con~<adi
tar. Sem revisão do cndor.)- Sr. Presidente, não acoJiteceu exala
mente isso. O MiDistro veio a plenário- exatamente para falar sobre 
a emenda do Senador Mariz, que não quis ou não pôde apresentar 
a sua argumentação e Dio fez nenhuma pergunta ao Ministro. 
Quando o Senador Mariz apresentou a questão, o Ministro me in
formou que gostaria. se fosse possível. de responder, para elucidar 
o Senador Mariz. Acho que a mais importante resposta do Minis
tro seria dada exatam.ente ao Senador Mariz, que formula a emen
da objeto desta discussão nossa. 

Por isso, o .Ministro me pediu para solicitara V. Ex• que ele 
voltasse ã mesa dos trabalhos para informar ao Senador Antonio 
Mariz o porquê de não estar de acordo com o que S. Ex• pensa so
bre o processado. 

O SR. PRESIDENTE (O!agas Rodrigues) - S. Ex• o Sr. 
Ministro só deixou a mesa porque 'estava certo de que nenhum dos 
Srs. Senadores tinha mais qualquer dúvida. Mas já que algum dos 
Senadores ainda alimenta dúvida, e desejandQ S._Ex• esclarecer. 
isto é uma atenção ao Senado e ao autor da emenda, mesmo por
que S. Ex•, na qualidade de Chanceler, dispõe de mais recursos 
para responder e esclarecer dlV que qualquer um dos Senadores, 
por mais competente e inteligente que seja. De modo que S. Ex• o 
Ministro Celso Amorim vai çsclarecer ou responder à indagação 
do nobre Senador AntoriiO Mariz. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidenle, se V. &• per
mite, eu gostaria de fazer uma obsetvação sobre as palavras que V. 
Ex• acaba de proferir. É que. na verdade, essa questão me parece 
que não deveria ser dirigida ao Sr. Ministro e sim à Mesa da Câ
mara, que foi quem nos remeteu os documentos. Por isso não colo
quei a guestão ao Sr. Ministro: porque ele não é responsável pela 
remessa dos avulsos ao Senado Federal. . 

O SR. PRESIDI,lNTE (O!agas Rodrigues) - A questão 
que V. Ex•Ievao,ta é unl tanto complexa: uma parte será respondi~ 
da pela Mesa e a outra pcxierá ser respondida J)elo Sr. Ministro, já 
que S. Ex• se propõe a fazê-lo. 

Tem a palavra o nobre Ministro Celso Amorim. 
O SR. CELSO AMORIM- Sr. Presidente. apenas quero 

esclarecer que estarei disponível quanto tempo os Senadores acha
rem necessário. Tenho de cumprir o meu dever de ientar esclarecer 
aquilo que eu for capaz de esclarecer. 

Com relação à pergunta sobre o Acordo de Carne Bovina e 
os Acordos que fazem parte do Anexo 4, que V. Ex• fez, creio que 
realmente é uma pergunta técnica, que merece toda a atenção. 

- A Roctada úluguai, na realidade. compõe-se de três-eleD:lf:n-
tos: um é a própria criação da Organização Mundial de Comércio. 

que é o primeiro acordo que faz parte da ata ftnaJ; o seguõdo é o 
conjunto de acordos. da Rodada Uruguai, que são chamados de 
acordos multilaterais, isto é, são aqueles que não podem ser adota
dos individualmente. NenbUJll. país, por exemplo, pode fazerparte 
do Acordo sobre Comércio de Sexviços e não fazer parte dos 
Acordos de Comércio de Bens. Nenhum país pode, digamos, fazer 
parte do ACordo sobre Propriedade !nlelectual e não ser parte do 
Entendimento relativo às Normas sobre Soluções 0e Controvér
sias. No linguajar do GAIT, eles foram chamados de acordos mul
tilaterais. Então, todos esses temas fazem parte de um entendimen
to llnico. 

- O Anexo 4 contém os chamados Acordos de Comércio Plu
rilat.erais. São plurilaterais justamente porque se previa que alguns 
desses ãcordos poderiam ou não ser assinados- pelos piíSes, sem 
~jlízo de fazerem parte desse outro conjunto, que eram os Acor· 
dos Multilaterais. Tanto assim que o Brasil não assinou o Acordo 
sobre Comércio de Aeronaves Civis, o Acordo sobre Compras Go
vernamentais, e não assinou o Acordo Internacional sobre Prcxiu
tos Lácteos. Assinou apenas o Acordo Internacional sobre Carne 
Bovina. · 

-- Evidentemente não" Sei esclarecer a V. Ex • por que não veio 
para o Senado o Acordo sobre Carne Bovina, mas o meu entendi
mento é de que, se este Acordo não for aprovado boje, justamente 
como ele é parte não dos multilaterais. mas dos plurilaterais, isso 
não afetará a aprovação do conjunto, porque é um acordo para o 
qual o Brnsil pOOêria ou não ter entrado, da mesma forma que não 
e~ para o de Aeronaves Civis, o de Compras Governamentais 
e o de Produtos Lácteos. Acho que esse é o esclarecimento princi
pal que eu deVeria dar a esse respeito. 

Com relação aos textos, V. Ex• bá de imaginar o-enOrme es
forço que foi feito- não quero com isto ter desculpas- para tradu
zir os textos da Rodada Uruguai para o JX'Ituguês, que não é lín
gua oficial do GA TI. Ainda assim cOnseguimos apreseriiá-los à 
Câmara dos Deputados antes que os Estados Unidos os apresentas
sem ao Congresso norte-americano, em junho do ano passado. 
Efetivamente, alguns anexos não haviam sido traduzidos na época. 

Não tenho ã mão o anexo a que V, Ex• se refere, mas tenho 
o assunto claro na minha mente, porque .a mesma pergunta me foi 
feita na Câmara dos Deputados. Todos eles se referem à lista de 
produtos que vem com os nómeros e os nomes dos produtos. Na 
realidade, o nome é até desnecessário, porque o Brasil adota boje a 
nomenclatura harmonizada do GATT, sendo possível pelo número 
identificar qualquer produto, sem a necessidade de traduzi-lo. 

A rigor, como ocorreu inclusive quando assinamos o Trata
do de Assunção, no MERCOSUL, os produtos poderiam vir lista
dos apenas por números e não por nomes. De modo que creio que. 
sob esse aspecto. como não dispúnhamos de elementos, n6s pró
prios. para traduzir, dependíamos de outros órgãos, isso não foi 
feito. Concordo que é uma falha. Porém. se houver boa vontade, é 
uma falha compreensível, uma vez que todos os produtos estão 
com a nomenclatura harmonizada do GA TI. que é a utilizada no 
Brasil, de modo que podem ser identificados exclusivamente pelos 
núineros. 

Esses sao os dois esclarecimentos que eu daria, do ponto de 
vista técnico, ã questão de V. Ex•. QUanto à emenda de V. Ex•, a 
minha opi· ão eu já dei, creio que não seria o caso de repetir. Ape
nas acho' e ela me parece, prima facie, compatível com a Roda
da Urugu podendo ser apresentada no Projeto de Lei. 

Pc utro lado, desconheço- e tan· ''lém não poderia conhe-
cer- os rumentos de todos os países · .. ) mundo; p•1n'm. 0 pró· 
prio ~co1 da Rodacia não adrnitt' !"""cr\"a.." ou dt•Ctançt>c-s inter-
pretativas, a emenda em aprcç<) tc·la um -.'CT'.0 •,,Ú)t\~ dl~ dedara
ção intetpn·tativa. aind1 qu•.'. n~ Pol·,sa v,;f,o. eh Sl'jd compatível 
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>ordo da Rodada Uruguai; daí talvez ti meonveniente O SR. PRESIDENTE (Cbagas·Rodrigues) -·Estamos 
..;ut:::tantivo de aprová· la. diante de uma sin:lação excepcional. Estoo presidindo e não posso 

O l;R. PRESIDI!NTE (OJagas Rodrigues) - Consulto o participar dos de botes. Essa é uma matéria da maior importância, e 
·~--,f n· Senador Antonio Mariz se está satisfeito com relação a essa estamos diante de uma questão fonn.aL 

O SR. ANTONIO MARIZ - Sem dúvida, Sr. Presidente, 
são esclarecimentos de grande interesse para o Senado, mas não 
atendem à questão-básica. Como disse inicialmente, não me dirigi 
ao Ministro sobre esse tema, JXUlllle, evidenlem.ente, não é da sua 
responsabilidade a remessa dos avulsos ao Senado. Essa :responsa: 
1-.i!i\l;:,lt: ~-t~da da Mt>.sa da Câmara. De fato, estão ausentes do nos: 
~.\..L~·,)::;,,) .'\n~:xo 4, a que se referiu o Ministro, e também aS lis
,,~ •. r, .:·· iUl' :ltirnit.iudo .. c admito - que os produtos pudessem ser 
;:;, ,;~ifit'._,..f,·,:. pm números, não com,:tam, todavia, do avulso do Se
;,.J .. :-.::,jlil:t m: llúmeros, nem a lista com a traduçio, em liogua
·~· .. H ,·orrcntc de qualquer língua. Também não constam os núme-
1"(1S, pelo menos não os identifiquei em parte alguma do awlso do 

.. •,, 
.. . • .lESIDENTE (Chu0as Rodrigues)- No avulso do 

• ,. :.::.:.J · · a assessoria infom1a- estão as partes principais. Na pá-
. giru 93 do avulso do Senado, temOs, ratificando o que afirmou S. 

Ex .. o Sr. Ministro; "Produtos da Seção XI (matérias têxteis e Sllas 
obl':.rs) da Nomenclatura do Sistema Hannonizado _de Descn~çãõ e 
Codificação de Mercadorias." 

A descrição de produtos vem realmente em francês. Rigoro
,,.;. ilão é o idioma oficial. M.as, por oulro lado, temos o pro

·. 
1•~ t'·;''···· O Regimento impõe que, faltando dez dias. a ma

. · .. ,;J:I.' pr..Jcrênda, como se fosse uma urgêncía. Há ain-
1 • ~.•i.;kn«~. W idioma, que não é nem o alemão, nem o japonês 

t~, uormalmente, os nobres Senadores têm acesso _!lo fraJ?.cês, que é 
u;:na !Wgua irmã. 

t::ntretanto, se o Plenário enteoder que tem dificuldades em-
.,,.. n!•.' Jcss,cs pmdut\J.'i através do (rapcês, detenni

•. . , \ l que ~-ss!l JU..t.téria seja votada em próxima-sessãO, ãpós a tra
du-;.1itl f.r:ila c com as partes que o nobre Senador Antonio Mariz 
d!i Hâ-1 r.;:ons!.arem. 

C SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, lembro a V. 
! . .-.~ q;;~. a Casa disp~~~ tradu(Çlres c, portanto, isto não representa 
u;.~ j}!tlhh~ma insanável. _ 

., Sl?. PRESIDENTE (OJagas Rodrigues) - Então, qual
. •:l• .. ~buns dos Srs. Senadores tenham ainda poderia 

. ;, .\:. ( ··, ["•1\,Jutos estão numerados de acordo com uma 
· ,. j:· ... ::.,t.lt OoJS a\'lllsos cs números correspondentes a 

.:..'í"••'l..luio. _ - _ . ___ --
0 SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (OJagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavra. - - --

0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
,.; ,, . is,jo dc1 orador.)- $r. Presidente, não quero entrar nesse 

.... ·_,h:. p. ~~·4m·'j.:í. falei demai-s hoje, ~isto pode até Ser inlctpretádo 
:• : .· ~:. t'StiYt!~St.~ querendo evitar a aprovação desse Acvrdo. 

.•1 . !···:·· J'.ut'r um pnu<"'O de hi.<..t,'lria aqui do Senado, porque, 
. ],· ..;t!ll;l,hl,já posso fat:t.:r um pouco de hi_stória. 
'I'· .-r~~l\.:.: no Senad,l, participei de uma CPI sobre 

. ,, .... :,r.) r•m:>idente t'l;:\ Itamar Franco. Por exig~ncia 
... ]l_ ~:Hüu.>. não se açeitou mais que se apresentas:.. 

·'· -'·~•-ntv entlíngua diferente da portuguesa. Conie
ç·.-t:-~<;'". <l<:õ~im, a se exigir tradução e-, para tal, foram contratados 
l!~Jul\•rc!'i para o Senado. 

Vejam como é que são as coisas. Isso foi ex.igência_do atu~l 
Pn·)>idcntc da Reptíhlica Itamar F1-anco, que hoje está criando esse 
rn·l-1('!1)3. 

O art. 376 do Regimento Interno diz o seguinte: 

Art. 376._ .. _,, ... :.: .• _____ ·---·-·-····-
a) só terá iniciado o seu-·cm;sci-se estiver acompa

nhado de ç6pia-autenticada do texto, em português, do 
ato internacional respectivo, bem como da mensagem de 
encaminhamento e da exposição de motivos; 

Essa descrição não atendê rigorosamente ã exigência, pois 
seria algo a mais. E tanto é assim que a Câmara votou, sem levar 
em conta essa rigorosa tradução. 

De modo que, se os Srs. Senadores não se opuserem, conti
nuaremos o debate. com essas referênçias em francês e os respecti. 
vos nómeros . 

Concedo a palavra. para discutir, ao nobre Senador Josaphat 
Marinho. que há algum tempo já a pede . 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL·BA. Para discutir . 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores, não fiz 
quaJqllei indagação ao eminente Ministro das Relações Exteriores 
para lião -Ser concordante com o precedente que se estabeleceu. 
Não me parece compatível, nem com o mecanismo do regime par
lamentar, que o Ministro possa estar presente ao debate, sem o 
prévio acerto cofu a Casa a que vai comparecer. Por isso, não llie 
fiz nenhuma indagação . 

Mas, Sr. Presidente, o que eu queria acentuar é que todos 
assinalaram a importância do Projeto. O ilustre-Relator, rest;~mindo 
o seu parecer, declarou--o volumoso. E, efetivamente, volumosos 
sW os elementos que constam ai na mesa e que daqui se divisa 
com tanta facilidade, como volumoso mesmo é o documento que 
se encontra sobre as bancadas • 

Não negarei eu a importância do Projeto de Decreto Legis
lativo que aprova a Ata Final da Rodada Uruguai de Negociações 
ComerciaiS :M.IItilaterais do GATI. Mas é exatamente pela impor
tância da matéria que assinalo a impropriedade do seu encaminha
mento nesta noite no Senado Fedetil. 

Se o assunto é i.inportanté, -não deveria vir à nossa aprecia· 
ção no lusco-fusco desta Sçssão Legislativa. Se o projeto demoroo 
em outros lugares, não justifica que devamOS aprová~ lo ãs pressas 
nesta sessão extraordinária. Se os elementos todos são complexos 
PNCisam ser apreciados, p:ruco importa que haja, porveilti:Jra, ne
cessidade de retomar à Câmara dos Deputados. Um assunto desta 
natureza não pode ser votado à luz da inconveniência de seu retor
no à Câmara dcs Deputados. 

Jã o temos feito aqui em diferentes matérias constrangida
mente, mas parece que- isto deva cessar, sobretudo diante de um 
acordo de tamanha iinportâncía. Não vOu entrar no mérito, mas te
nho uma nota técnica da assessoria da Casa. mostrando inconve
niências nci:i textOS em discussão. 

Nesta noite, apreciando-se a emenda do Senador Antonio 
Mariz, o próprio eminente Ministro assinalou que ela não é incom
patível- ouvi bem- com os textos objetos de aprovação. Se não é 
incompatível, por que nio aceitá-la? Além disso, parece--me que a 
Emenda Mariz não entra em conflito realmente com os textos ob
jetç) de aprovação, não os modifica. A emenda visa a esclarecer 
poiltOs -que ao ilustre autor da emenda pareceram obscuros. E a 
nota técnica da assessoria da Casa mostra que realmente há pontos 
obscuros nos textos objeto de aprovação. 

__ Tudo, portanto, está a nos aconselhar a não-aprovação 
apressada. Mas, desde o princípio, salientei, Sr. Presidente, que me 
opunha ainda ou sobretudo ã decis3o nesta sessão. pela manifesta 
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falta de quorum. Não me refiro ã ficção do que consta na portaria 
da Casa; refuo-me é a realidade deste plenário. Quantos Serutdores 
aqui se encontram? Não acredito que passem de vinte! É com este 
quorum que devemos aprovar matéria desse relevo?! 

O que está em jogo, portanto, não é um problenii-romlal. 
mas a responsabilidade do Senado! Tempo ainda há. Os ilustres 
Líderes, que respondem pelas Bancadas que apóiam o Governo, 
convoquem a maioria-para aqui estar presente! -Esse é que é o meu 
ponto de vista fundamental. Se estamos nós aqui, por que os ou
tros não estão? Por que não se constiwi a maíariã deVida-Para dar 
legitimidade e respeito à decisão do Sen_ado? Esse é o problema 
fundamental. Esse é _o problema político e moral da nossa decisão! 

Não estou a sustentar que o Acordo não deva ser aprovado 
e eu o faria com satisfação-tanto maior se aceita a emenda 00 Se
nador Antonio Mariz, mas o que não me parece correto, o que V. 
Ex•, decentemente. não poderá proclamar é que este projeto pode 
ser aprovado com a representação que aqui está presente. 

V. E;.;_• é um homem idóneo, é conhecidamente idôneo. Não 
é preciSo que se peç8 verlncação. É deiitrÕ daquela técnica que V. 
Ex•, em diversas oport!midades, tem dito: é manifesto,~ evidente 
que não há quorum. E evidente que não há quorum! E isto que 
eu queiia ponderar à Mesa neste instante, apelando sobretudo para 
a correção do procedimento de V. Ex•. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - São duas 
questões: a primeira- é a do comparecimento de S. Ex• o Sr._Minis
tro; não há nenhuma violação do Regimento. Este está sendo rigo
rosamente respeitado. 

O art. 397 reza: 

Art. 397- O Ministro de Estado comparecerá pe
rante o Senado: 

I - quando convo<:ado, por deliberação do Plená
rio, ined.iante iequerimento ~ qualque_r Senador- ou co
missão, para prestar, pessoalmente, informações_ sobre 
assunto previamente determinado (Constituição, art. 50, 
caput)- não é a hipótese. 

II - qua.I'Ido o solicitar, mediante entendimento 
com a Mesa, para expor assunto de relevância de seu 
Ministério (Con5titu~. iut. 50, § I"). 

Houve entendimento com a Mesa. Então esta parte está ri
gorosamente esclarecida. 

Realmente, aqui no plenário, temos mais de vinte Srs. Sena
dores.Já.tenho impedido votações, quando vejo quatro, cinco., oito 
Senadores; neste caso Dào submeto a matéria à votação. Já ftz isso. 
Hoje, estou percebendo que temos mais de vinte Srs. Senadores. 

Enquanto o nobre Senador Josapbat Marinho pede que a 
matéria não seja votada, outros Senadores vêm e pedem que, na 
forma do Regimento, eu considere, mesmo porque, se os nobres 
Senadores não desejarem aprovar a matéria, poderão aprovar o 
projeto e a emenda, poderão aprovar a eme~. poderão rejeitar o 
projeto, o Plenário vai decidir. · 

Há um velho provérbio que diz: "Quem cala consente". 
Quem não está aqui para discutir a matéria é porque não se interes
sa ou por outra razão qualquer. Há mais de vinte Srs. Senadores, o 
Senado p<Xle pedir verificação. Nesse caso, a matéria ficará adia
da, não será aprovada. 

Mas confesso que, diante do que ouvi aqui e ciente de que 
corremos o risco de não ver essa matéria aprovada em tempo há
bil. e o País terá os prejuízos; diante do que ouvi aqui, que essa 
matéria foi discutida na Câmara. lamentavelmente só chegou ago-. 
ra .. por imperativo regimental está em votação, estou numa situa::: 
ção de entender que o cumprimento do meu dever, nesta hora, é de 
submeter a matéria ao Plenário. Respeitarei, como sempre, acatarei 

a decisão do Plenário. 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra pela 

ordem. 
o • O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra a V. Ex•. 
. O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, embora, neste momento, esteja
mos aqui em vigília discutindo a matéria, por esta ser da maior re
levância, não estamos sós. Neste momento, a Comissão de Orça
mento está reunida. Inclusive, eu deveria lá estar, porque dela faço 
parte, mas foram passadas assinaruras, para que, dessa. forma. eu 
pudesse estar presente. 

Se for do interesse da Mesa que tenhamos aqui um número 
maior de Senadores, predisponho-me a ir à Comissão de Orçamen
to, para falar a respeito da importância desse projeto parn. o BrasiL 

Se não conseguirmos a aprovação dessa matéria, -teremos 
muitos prejuízos principalmente para a agricultura, para a exporta
ção de ajimentos. Não podemos ficar fora desse Acordo, porque 
isto significa prejuízo inledialo. 

Sr. Presidente, predisponho-me a ir à Comissão de Orça
mento. Aqui, há diversos Líderes. Pode-se continuar o processo de 
encaminhamento de votação da matéria. Vamos telefooar também 
para aqueles que não estão na Comissão de Orçamento. Não pode
mos, de forma alguma. deixar de votar esse projeto hoje. 

Nas poucas viagens que tive a oportunidade de fazer, fre
qüentei alguns parlamentos. Por exemplo, na França, vi lider abrir 
as caixetas e y-otar por todos os seus liderados. Aqui, no Brasil, tal 
líder seria "pianista"; nesse pais. a ímprensa está presente. e o líder 
tem esse direitO. 

Estão aqui os Líderes do PMDB, o Líder do PFL, o Líder 
do PTB, o Lider do PT e outros Líderes. As Lideranças mais ex
pressivas do Congresso Nacional - expressivas pelo número de 
parlamentares das Bancadas- estão presentes. 

Mas, como disse no início e repito agora, se bouver necessi
dade, peço ao Relator que levante a reunião da Comissão de (hç.a
mento a fl.m de que venham para cá os Senadores que lá estão parn. 
tentannos obter o quorum desejado. 

O que acho, Sr. Presidente, é que,- neste momento, não po
demos fugir à responsabilidade de votar esse projeto. Amanhã. to
dos sabemos, é dia de diplomação- ou não é?- e, em democracia, 
a coisa mais importante, depois da eleição, é a diplomação. De_ 
maneira que não vamos inquinar nossos Colegas de faltosos, de 
f jões, porqtie estarão muitos deles sendo diplomados em seus Es
tados. 

Sr. Presidente, quando se falava aqui nos prejliiZos do Aoor
do, eu ficava só pensando: e os prejulZOs do não-Acordo? Não dis~ 
cutimos isso em hora· nenhuma. Lembrei-me de uma vez, quando 
tivemos um problema enorme de desemprego em Belo Horizonte 
e, discutindo com o Governador Tancredo Neves e o Secretário da 
Fazenda, este perguntou: "Quanto custa o projeto?" E eu respondi: 
"Quanto custa não fazê.. lo'?" Isso derrotou o Secretário da Fazenda, 
e o GoVernador Tancredo Neves disse: "Não vamos avaliar, por
que o prejuízo é muito grande. Vamos decidir". 

Peço ao Plenário desta Casa que decida pelos seus Uderes 
maiores. 

O SR. JUTAHY MAGAI-H.\ES- Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE.(Chagas Rodrigues)- Concedo a 
palavra a V.Ex•. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho reafrrmado que 
não quero protelar a votação dessa matéria, e_vou insistir inais uma 
vez: não quero protelar a votação dessa matéria. Por mim, ela será 
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~tad~ hoje, com a aprovação da emenda. 
Agora. com a honestidade que tem. V. Ex• fez, na Presidên

cia, a declaração de que_temos 20 Srs. Senadores presentes. Pelas 
palavras que V. Ex• proferiU, não temos quorum. 

Inclusive, para evitar qualquer proposta de ação popular ou 
o uso das expressões de V. Ex•, sugeriria que mandasse tocar as 
campa.inhas por cinco minutos, para chamar os Srs. Senadores, e 
depois reabrisse esta sessão, verificando se há ou não quorum. 
Mas chame os Srs. Senadores, porque, se for feita a votação agora 
e a matéria for considerada aprovada. tendo V. Ex• declarado a 
inexistência de quomm, poderemos ter surpresas no futuro. 

O SR. MAURO RENE VIDES- Sr. Presidente, peço a pa· 
lavra pela ord.em. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavra a V. EX;•-

0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- s·r. Presidente, permita-me que lhe faça 
uma ponderação exatamente para que o ritmo dos trabalhos desta 
Casa prossiga rigorosamente dentro daquilo que V. Ex .. é mestre: o 
çumprimento fie] do Regimento: - - -- - - -- -

V. Ex• p.xle se dirigir ao Presidente da Comissão de Orça
mento e informar-lhe que o Senado, neste instante, vota proposi
o:,:ão importante e, em razão disso, caberá a S. Ex•, o Deputado 
Humberto Souto, suspender a reunião da Comiss_ão de Orçamento 
enquanto o Senado Federal decide sobre essa proposição. 

$e V. Ex • entender como correta essa interpretação do seu 
velho companheiro de Casa. que já. em deteiminado momento, 
teve assento também nessa cadeira e se esforçou ao máximo para 
corresponder à expectativa dos seus Pares, V. Ex• determinam:. 
wmo Presidente em exercício do Senado e, conseqüentemente, do 
Congresso, que cessem, por alguns instantes, as atividades da Co
J~Jissão de Orçamento, que são importantes, mas, com o Senado 
• -uHilu numa votação, será uma infri.n_gência explícita à letra do 

t:~.·,!i·llfr:ll"> se a Comissão•prosseguirreunida quando o Senado vai 
delibcr.u s0bre importante matéria. 

É a sugestão, Sr. Presidente, com a maio~ humildade, res
J"~Citando a majestade da autoridade que V. Ex• encarna neste ins
tante. E lhe faço. diante da Casa, diante de S. Ex• o Sr. Ministro 
das Relações Exterieres-, Ministro Celso Amorim. que dá um 
exemplo admirável do seu espírito público, comparecendo espon
taneamente ao Senado Federal e se dispondo a ofeJ;eCer os esclare
cimentos necessários à elucidação dessa importante matéria. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente. peço a pala· 
vra, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra, pela ordem. 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (Pf'L.PL Pela ordem. Sem re· 
visáo dl> orador.)- Sr. Presidente, apenas para uma observação. 
Sem discordar daquilo que acaba de afumar e alegar o Líder ~ 
PMOB, Senador Mauro Benevides, gostaria de lembrar que já tive 
a npoJ1.unicl;ade. inclusive nesta ~IllfUla, de ver várias decisões, 
ne-sta Casa, 'serem tomadas com poucos Senadores presentes. A 
Jc .. :isãLI por votação de Lideranças é, obviamente, exatamenle-no
st~ntiJ.o de: economia processual, para evitar esta situação que está 
ag()~a implantada aqui. · 

Era apenas esta a observação que gostaria de_ fazer. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Ficam regis· 

traJas as palavras de V. Ex•. 
A Presidência vai suspender a sessão por cinco IllÍllUIOS, fa

-- zcndo acionar as campainhas para o comparecimento dos Srs. Se
nadores ao plenário. 

Irei à Comissão de Orçamento pedir aos nobres Colegas que 
venham a~ Plenário para votar essa importante matéria. 

Está suspensa a sessão. 

(Suspensa às 22h08min, a sessão é reaberta às 22h20min.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Está reaberta 
a sessão. 

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram em outras de
pendências da Casa que acorram ao plenário. 

O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente. peço a palavm pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE (C11aga.<; Rodri!,>ues)- Tem V. Ex• a 
palavra. 

O SR. RONAN TITO (PMDB·MG. Pela ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente. t~omo havia prometido a V. Ex .. e 
a _este P:lenário. fui à Comissão de ÜJ\amcnto c pedi ac) Relator 
que cOriniD.icasse aOs outros-Senadnrt•s que 1.1 estão que estamos 
aguardando a presença deles no plenário. S. Ex* disse-me que esta· 
v a terminando a leitura do relat6Tio c. cm segt!ida. passaria à apro
vação dos relatórios parciais. mas. dada a im])(lrtâm·ia desse proje
to, tão logo a votação aqui fosse iniciada. de .;usyx·nderia a rcu· 
nião da Comíssão e viria para dL 

Por isso, peço a V. Ex• maic: uma \,)!t::râm·ia J.c cinw minu
tos, enquanto VC'IU ligar para a Omlis.Qn t' pedir aos Srs. Senadores 
que-venham para este plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Cbag;1s Rodrigues) - Comunico a 
V. Ex• que estive na Comissão. 1-'õliC'i c0111 o R~lato_r-Geral e com 
os Srs. Senadores que lá se encontravam. S. Ex•s. já e~tão vindo. 

E mais: comuniquei-me, podelefl"'nc. com_outros Senado-_ 
res que estão deixando Sl.Jas casas e dirigindo-se a este local._ Al
guns Senadores já deixaram a Comissãc) e já sç_cncontram aqut. 

Peço aos Srs. Senadores que venham ao plenário. 
Continua a discusSão do projeto c da emenda, em turno úni

co. (Pausa.) 
_ Não h;1vendo que~ peça a palav[d.. ~m·enn a discussão. 

O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente .. peço a palavra 
e a atenção de V. Ex•, pois. quando apresenlci a questão óe ordem. 
fiz a ressalva e solicitei a V. l~x a que. em seguida. me fosse dada a 
palavra para a discussão. 

O SR. PRESIDENTE (<...1lagas Rodrigues)- Já encerrei a 
discussão, mas vou conceder a palavra a V. Exa para encaminhar a 
votação. Haverá duas votaçt">Cs. V. E;>.~ havia rcquerid~1 destaque. 
Entretanto. na forma regimental. <.'Omo só há uma emenda, ela está 

--automaticamente destacada para votação. 
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda 
O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidenle. peço a palavra 

para encaminhar a votação. · 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra ao nobre Senador Antonio Mariz. para encaminhar a vota· 
ção do projeto. _ 

O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB-PB. Para encaminhar 
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~s_·e Srs.·se
nadores, serei muito breve. Pareceu-me que já poderia discutir e 
encaminhar a minha emenda. mas aguardarei o momento opornmo 
para isso. 

Eu gostaria de enfatizar, Sr. Presidente. alguns pontos que 
foram aqui levantados e que dizem respeito à ariálíse .. ao estu_do 
desse projeto. Não é um projeto cmnum, é um tratado mternacto· 
nal que. ratificado pelo Brasil, terá repercussões pelas próx~as 
décadas. Não é um simples projeto de lei. O que estamos dectdm
do aqui são os destinos do País durante um longo pctiodo. 

_ Basta lembrar o que ocorreu na chamada Conferência de 
Paris, em 1883: somente oito países assinaram o Tratado da Con
ferência de Paris, e o Brasil foi um (!esses oito países. Durante 
mais ·de cinqüenta anos, reconhecemos patentes de medicamentos, 
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de alimentos, de .indústria química - isso, ·até 1945. Ao mesmo 
tempo, países em fase bem mais avançada de desenvolvimento, 
como a Itália, o Japão, a Espanha, deixaram de subscrever a Con
venção de Paris e desenvolviramm as suas indústrias nesses seto
res, que são de grande interesse público .... 

Então, já c}ue -ba -textos franceses no livro, eu poderia dizer 
que o Brasil foi dupe - que quer dizer otáriO -, ao assinar a Coo- _ 
venção de Paris, porque somente agonl - em te;mos hiskSricos, 
evidentemente: nos últimos 20 anos -. ap6s o desenvolvimento 
das suas respectivas indústrias, é que o Japão e os demais países 
desenvolvidos assinaram oo reconheceram essas patentes. A Itália 
não chegou, sequer, a reconhecê--las por ato do Legislativo ou do 
Executivo~ foi a Corte Suprema italiana que, 4Úerpretando os tex
tos vigentes, entenãeu que- estava ferido o princípio aa igualdade 
entre as indústrias, entre as empresas, e, em nome desse princípio, 
recónheceu a patente nesses setores. 

Agom, vamos votar um texto que envolve matérias extre
mamente controvertidas e que ocupa. centenas, se não milhares, de 
págituls, numa única disCussão, num único momento e, até mesmo 
-quem sabe?- sem quo111m. 

Esse é um aspecto para o qual eu gostaria de chamar a aten
ção dp Senado. Vamos definir praticamente uma )X>lítica de desen
volvimento do Brasil com esse Tratado. Isso é bom ou é mau para 
o País? Não sabemos. Confesso que as objeções que fiz, do pori.lo 
de vista regimental, deveram-se ao fato _de toda a Lista 31 Bmsil
aliás, escrita em francês, no documento da -Câmara:...., que relacio
·na ttezenlas páginas de produtos, não rioS ler sido oferecida pela 
Mesa da Câmara para discussão e votação. Parece-me uma omis
são inaçeitável e, de certa foima, desrespeitosa para com o Senado. 

E essencial que Dós. a9 votarmos, estejamos plenamente 
conscientes do que' fazemos, o que é evidentemente impossível 
nesta bora e nesta data. 

Feito esse preâmbulo, refirO-me à minha emenda, aos lrês 
pontos a que ela se reporta. O próprio Ministro,-Como registrou o 
nobre Senador Josapbat Marinho, reconheceu que ela não conflita 
com õ texto dÕS acordos, que ela não signifiCã. ressalva .aos acor
dos, ressalva proibida pelo texto do proprio Tratado. O que preten
do com essa emenda é flxar a política brasileira em função do Tra
tado, é a especiflciçâo di! liobas de ação, diretrizes, que ficam 
constantes dessa norma, que equivale à lei ordináriã; e que nos 
tranqüiliza em relação à forma da aplicação desses famosos textos 
da Rodada Uruguai. _ 

De falo, preocupa-me a questão da produ"Ção local porque 
ela é essencial ao País, tão essencial que até hoje, até que se apro
vem esses textos, considera-se uso abusivo da patente, na forma da 
Convenção de Paris, com as alterações de Estocolmo votada~Qem 
posteriormente, a não produção local. - -

Damos, então, uma guinada de 180 graus. O (rue considera
mos bOje uso abusiVo das patentes, ou seja, a não produção local, 
passa a ser nonna contrária. Não se_ admite que_ a legislaç_ão nacio.:_ 
nal frxe, como condiçãO paia o PateDteamento, de produtos ou pro
cessos, a não exigênCia da produção local. 

O que vem a ser a produção local? Penso que a expressão 
em si já é suficientemenre-esclarecedOra. A patente corresponde a 
um monopólio temporário, ou seja, concede-se um monopóijo 
temporário a uma determinada empresa, muito mais do que ao au
tor do evento, pois é sabido que as grandes empresas, ao contrata
rem os seus especialistas, os seus pesquisadores, oS seus técnicos, 
ftxam. imediatamente, como condição do contrato,_ a renúncia aos 
direitos autorais, qúe p.asSani a pertencer às diversaS empresas, na
cionais ou -internacionais~ -Se não há a pnxlução local, quais os ga
nhos do País, que não tem acesso, mesmo que indireto, à formação 
de mão-de-obra especializada, à utilização dessa mão-de-obra, à 

criação de empregos, à utilização d<..S matérias-primaS loçaiS? A 
perspectiva da produção do país que concede esseJDonopólio, essa 

-pateDte, é a- de que ª's tecnOlogias possam, de uma forma ou de ou· 
tra, vir a ser apropriadas. Esse é o ponto. 

Como o texto dos Aoordos do GA IT ~ a~bí'guo som; isso, 
cabe-nos defmir a noSSa posição, a Posição brasileira. Núm ponto 
dos Acotdos, parece proibida a exigência da produção local; nou

-tro, ~ce permitida; cabe-nos, portanto, ftxar a n<ma posição. É 
o que pretendo com essa emenda. · 
· E o Ministro, com toda a seliedade que o caracteriZa, com a 
sua honestidade intelectual, reconheceu que podíamos, efetiva
mente, fazer isso, sugerindo até que, não aprovado hoje esse ponto 
da emenda, isso poderia ser feito :çl() projeto_ de patentes. 
- Há o segundo aspecto: ao apresentar essas emendas, estou 
compatibiliza.riâo Os -textos do GA 1T com a proposta que faço. Es
tou encaminhando, amanhã de manllã, o meu parecer em que abor
do igualmente esses pontos. 

Não nego razão ao Ministm quando considera isso, porque, 
afmal; é pacífico na jurisPrudêndã. e na doutrina quC, sendo o tra
tado hier.uquicamente i_gual à lei ordinária. esta pOderá alterá-lo;, 
então, poderíamos fazê-lo na Lei de Patentes; mas não me parece 
que baja qualquer inconveniente em definir essa_ questão, desde já, 
no próprio tratado, porque a -posição brasileira toma-se conhecida 
nacional e intemacionalmente. 

A questãO dos microorganismos igualmente interessa ao 
País e aos setores organizados do povo brasileiro. às igrejas sObfe
tudo, porque envolve considerações de natureza ética, moral e reli-
giosa. -

A especificação no texto de que" só admitimos o patentea
mento, em se tratando de seres vivos, de m.icroox:ganismos. atende 
ã essa ordem de preocupações- eu diria até de __ sobressaltos - nes
sas faixas da população brasileira inquietas diante daquilo que ire
mos aqui votar. 

E conhecido o interesse das nações industrializadas em for
çar o reconhecimento da patente de seres vivos superiores. Nos 
Estados Unidos, já existem animais patenteado~ daí a justeza. da 
preocupação de que se parta para a genética humana, e acredito 
que, _.nesse ponto crucial, .PJ:~ mente, concentra-se a ansiedade- e_ a 
preocupação das várias igrejas, que_considetam a viçla sagrada. 

Na _me_sma linha de ra.ciodnio, referente ao art. 2°, sustento 
a aprovação dessa emenda, que não constitui ressalVii. que não fere 
o texto dos Acordos, que se enquadra perfeitamente no espírito da 
Rodada Uruguai, mas fixa a posição brasileira deSde já. 

Finalmente, há o art. 4°, que, igualmente, cOntém matérlã 
que interessa à compatibilização entre o que formos votar e o que 
foi negociado pelo -ltamuaty. Refuo-me aos prazos de carência 
para a aplicação do referido Acordo. 

Ora, se o texto desses Acordos permite que se utilize uma 
carência de até dez anos, por que não fixá-la desde já, no momento 
em que o rntificamos? Evidéntemente, os selares ind!Jslriai_s, a in
dústria farmacêutica, a indústria de alimentos e a indústria quími
ca. que ficarão desprotegidos com a aplicação desse Tratado, re· 
clamarão prazos pari adaptar-se à nova realidade. 

O que me anima, portanto, ao apresentar a emenda, é asseR 
gurar, desde já, que esses prazos existirão. que a indústria terá um 
período relativamente longo para adaptar-se à nova realidade. É 
esse o sentido da minha emenda. 

Por isso, recuso-me a aceitar a ponderação de que matéria 
de ta.manha relevâncja possa ser bloqueada ou rejeitada por sim
ples considerações de ordem temporal, pelo fato _de o projeto não 
poder voltar à Câmara dos Deputados porque -senão não seria 
aprovado em tempo. Ora, tudo indica que a Sessão Legislativa será 
prorrogada, já que dificilmente votaremos amanhã o Orçamento. 
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Há outros temas que, ao que se sabe, motivalio a coo.vocaçio ex~ 
traon:linária do Congresso, como. por exemplo, o chamado ·~m
bão", esses créditos especiaiS-que af estio na expectativa de serem 
votados. Então, não faltará oportunidade, antes do dia 1° de janei
ro, para que haja a aprovação ou a rejeição do Tratado a que nos 
referimos. __ 

Ademais. no próprio texto - que, suponho, o Ministro haja 
oonfmnado como origillário do Ministério das Relações Exterio
res, apesar de não ter timbre nas folhas, nem assinarura, é um do
cumento realmente ap6crifo; mas, após a indagaçio do Senador 
Eduatdo Suplicy, pareceu-me que o Ministro cOnínmou que esse 
documeniO distribuido às lideranças da Cânuua, "Avaliaçilo das 
ImplicaçõeS: para o. Brasil da Conclusão da Rodada Uruguai", te
nha. realmente, cmbom nio assinado, autenticidade - reconhece
se. e também se diz nos textos do próprio Tratado, que o Acordo 
deve ser ratificado e depositado nos organismos iDtenlaClOOáis até 
o dia 1° de janeiro, mas admite imediatamente _que esse prazo pos
sa ser ampliado, e existe um apelo no sentido de que se faça a rati
ficação no menor prazo possível ap6s o dia 1° de janeiro. 

Na verdade, há um elemento de prestígio envolvido. Os que 
assinarem até o dia 1° de janeiro serão tidos como fundadores da 
Organização Mundial 00 Comén::io, prevista nos acordos da Roda. 
da Uruguai. Todavia. do ponto de vista prático, isso não altem em 
nada a posição brasileira. Por isso, insisto na apreciação das emen
das, e lembro que o Congresso americano, que resistiu também à 
aprovação precipitada dos acordos, por fun, s6 os aprovóU após o 
compromisso do Presidente da República de enviar uma mensa
gem criando uma comissão de magistrados que apreciará as medi
das que defluiriio da instalação da Organização Mundial de Co
mércio, para detetminar se elas ferem oo. nlo a soberania americana. 

Evidentemente, se isso não constitui ressiilva a:os tratados, 
não sei como classificar o fato. Do mesmo modo, estabeleceu-se 
que, em hip6tése alguma. aceitariam os americanos que· aS- Õortnas
emanadas da nova Orgaliiza.çio Mundial pudessem alcançar a sua 
soberania. Eles não revogaram sequer a famosa Secçió 301 da sua 
legislação. que permite ao governo americano aplicar sanÇões- con
tra os países acusados de dificultar as suas exportações. Essa fami
gerada Resolução 301, que jáperniitiu açoos contra: o Brasil em 
passado recente, pei:inari.eci- eíri ·vigbt7 Não houve neDhum gesto 
do governo ou do Congresso americano no sentido de colaborar 
com o cumprimento das normas que compõem a Rodada Urugu~. 

Então, não vejo por que não fX>demos nós, no Congresso 
brasileiro, ratificar eSse pfojet_l:n:=otn a fiXaÇãO de diteJ:ril.eS que se 
dirigem mrilto maiS aO Governo brasileiro do que aos organismos 
internaCionais. Estamos escolhendo entre opções possíveis ofereci
das pelo Tratado. 

Essas, Sr. Presidente, são as r.rzões: 
- E por que insistir nos dez anos? Para que, como já disSe, os 

setores industriais afetados, e outros pmvenb.lra associados, de al
gum mOOo, ;tos efeitos. às conseqüências desses textos, possam ter 
pra:m suficiente para adaptar-se à realidade. 

Na verdade, temos que considerar, acima de tudo, o interes
se nacional. O Brasil não é uma republiqueta, mas a lO' economia 
mundial. 

Respeito as razões do Sr. Ministro Celso Amorim e, sobre
tudo, louvo o zelo com que S. Ex.~ a_qui compareceu em várias oca
siões. prestando as informações solicitadas, ora em relação ao pró
prio Tratado em encaminhamento de votação, ora em relação à Lei 
de Patentes, da qual tenho a honra de ser Relator. 

Assim sendo, Sr. Presidente, mantenho as minhas emendas, 
solicitando aos Srs. Senadores que as examinem, tendo em viSta a 
noo;sa soberania nacional_, a ·nossa capacidade de, como Nação, 
como Estado independente entre as Nações, aftrmar as nossas-po-

sições, sobretudo quando não colidem com. ·os dispositivoS do 
acordo, mas apenas deten:ninam as nossas escolhas, para as próxi
mas décadas, de políticas riacionais pata esses temas de tamanho 
relevo-e significação. 

- Era o que tinha a d.izer, Sr. Presidente~ 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Lembro aos 

nobres Senadotes que, Ílo eD.caminhamento da votação, só pode fa
lar um Senador por Partido. 

Com relaçãO ao nobre Senador Antonio Mariz, que não teve 
a oportunidade de discutir, S. Exa pediu a palavra mais para discu
tir do que propriamente para encaminhar a votação. 

Eu pediria a colaboração de V. Ex's. O RegimeniO prevê 
cinco minutos para encaminhamento de votaçio, e somente um de 
cada Partido pode encaminhar a votaç_ãó. 

. . O SR. JUT AHY MAGALHAES -Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex• tem a 
palavm pela ordem. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não quero usar o tempo 
do PSDB, porque possivelmente o Partido pode ter outro orador 
encanegado de encam..il!har a votaçio. 

"' Gostaria de levantar uma questão de ordem. 
Sr. Presidente, recebi agora uma infOrmação que considero 

importante para a tramitação dessa queslão, que é da maior signifi
cação e que pode resultar em repercussão para o País como _um 
IOdo. 

- Não posso fazer uma afumaçio, Sr. Presidente, não posso 
dizer que isso-ocorreu, mas posso dizer que recebi a infonnação de 
que está ocorrendo uma grande falba. Recebi a informação de que 
esse·niat.erlal, a Parte fi do Acordo que foi feito peloGATI e que 
consta do Ministério das Relações Exteriores, não consta do avul
so nenl dO projeto que foi -enVíã:dó- à Câmara para a decisão. E. se. 
não foi para a Cânuua, não pode ter vindo para cá. 

Não posso afmnar, Sr. Presidente, mas o PDL n° 101/94 
omite partes essenciais do Acordo fmal, que se sabe ser um todo 
indivisível: Lista de concessões do Brasil na área tarifária - Lista 
3 ;. Parte 111 do Acordo - Decisões e declarações ministeriais qUe 
incluem alterações substantivas..sobre praticamente todos os de_
mais. 

Pede-se ainda para 'verificar-se· o PDL n° 101/94, página 9. 
Ao Senado Federal, com isso, solicita·se aprovar um todo tendo-se 
informações apenas sobre parte e, mesmo ãssim, recebidas em 
cima da hora. 

Eu pediria a atenção dos Srs. Líderes, JX>rque considero o 
fato da maior relevância para a decisão deste Senado. Se isso real
mente está- Ocorrendo, trata-se de uma grande falha processual. 
Nós não podemos ser chamados a aprovar uma matéria que não 
está bem instruída. de cuja tntegra nãO ttitiOS cotlhecimento. 

Não tenho, repito, condições de afirmar se isso está real. 
mente ocorrendo, mas gostaria que algum Uder me dissesse que 
isso não está ocorrendo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Essa queitão 
já foi anteriormente levantada. Estall!?S votando a matéria que 
consta dos avulsos. O Plenário terá absoluta liberdade e todo o po
der e soberania para decidir_cP'DlQ entender melhor para os interes-
ses do País. -

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, V. Ex• 
me desculpe, nós realmente estamos votando o que está nos avul
sos, mas nós não sabemos se o avulso está certo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O que não es
tiver no avulso não está seDdo aprovado. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Não sabemos se veio 
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ou não do Ministério a informação correta sobre os acordos na sua 
totalidade. 

Nós não podemos,de jeito neiilium. dizer: "Bom, o que está 
no avulso vai ser votado, e o que está no contrato não vai ser v:ol,a-
do''. Como é isso? -

O SR. PRESIDENTE (ClJagas RodrigUes) - V. Ex' aJir
mou que havia recebido uma informação. Não sabia se a informa-
ção seria procederite ou não. _-

0 SR . .JVT1U!Y MAGALHÃES- Por isso estou pergun
tando a um Uder. Não posso afnmar que haja. Agora, quero QUI? 
um Líder me informe que não há. que essa infortnação hão é cor
reta. Quero saber se algum Líder está el::n C<?Ddições de fazer umá 
afJIIDativa peiemptótja, com a sua responsabilidade de Senador, de 
que isso não está çcorrendo. ' 

O SR. PRES~ENTE (ClJagas Rodrigues) - Tem a pala
vra o Sr. Relator, Senador Alfredo CamPJs. 

O SR. ALFREDO CAMPOS -' Sr. Presidente. eu estava 
no café e não prestei-atençãO à pergunta do Senador Jutahy Maga-
lhães. ·Eu gostaria de ouvir novamente l:!pergunta que S. Ex• me faz. . 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Recebi a inf~. 
Sr. Relator, de que não consta do avulso que n6s receheinos e, 
pior, não consta do avulso que foi levado. aO conhecim.eO:to da Câ
mara dos Deputados, essa parte do Acordo q':!e é dq ~nhecimento 
e- decidido pele. Ministério das Relações Exteriores. Portauto, não 
consta do projeto votado na Câmara. Essa é· a iilfoxfuaçãO qrie te
nho, e há dados que podem ser conferidos. Com a ri:ünba responsa
bilidade de Senador, não posso afliiiÍar que isso seja um fãtO, por
que não posso ler aqui 600 ati -l.CX>O páginas agora, para fazer a 
comparação. Mas quero saber se algum Líder, com a responsabili
dade de Senador, pode afumar que não existe esse fato e que n6s 
podemos votar tranqüilamente~ porque ~. amabhã, tivermos a 
comprovação de que isso realmente é verdade, o Senadorrespon-
detá perante os outros. · 

O SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Sena
dores. a pergunta não é dirigida ao Relator, é dirigida aóS: Líderes. 
Mas posso dizer o que V. Ex• acaba de dizer. o que não está nos 
autos não será aprovado. Estamos aprovandQ aquilo que está no 
projeto. Assim, ã.cho que respondo-ao Senador Jutaby Magalhães. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Pemuta:me V. Ex' 
maiS uma vez, Sr. Presidente. Estamos tratando de coisa muito im
portante. Como é que podemos dizer que o -que v aí se-r votado ~ui_ 
é o que está nos autos? O que vai ser votado aqui é O Acordo como 
um todo, porque não podemos mudar uma vírgula dele. Se o Acor
do não .... cm na sua totalidade para cá, estamos votando aquilo qUe 
não conhecemos. Não podemos mudar nada, não estamos votando 
o que está aqui, porque se estivéssemos votando o qUe está-no 
avulso do Senado, não estariamos votando nem a metade do Acor
do; estrujamos votando quase que um_terço do Acordo. Falta-Muita 
coisa aqui no avulsO do Senado. Então, não podemos afirmar que 
estamos votando aqui o que está constando do avulso. Não é isso. 
PeloamordeDeus,nãóéissol _ ,_ --

0 SR. ALFREDO CAMPOS - Sr. Presidente, já foi dito 
aqui, à saciedade, que é inlpois(vcif modificarmOs o Acordo. Pqde
mos votar a favor ou contra o Acordo. Podemos aprovar o Acordo 
do GA IT ou simplesmente derrotá-lo, mas mudar esse Acordo 
não é possível. 

A Casa já está muito bem inionnada sobre o- Acordo; da 
vontade de cada Senador em votar a favor ou oontta. POOemos, 
sim, recusá-lo - e, então, o Brasil não fará parte do Acordo do 
GA TI- ou simplesmente aprová-lo. Nós Dão podemos modificã
lo. afmal de contas, são 109 países à eSpei:'a do Brasil, são 109 paí
ses'que vão fazer parte do GATT, e o Brasil também quer faZer 
parte desse Acordo. Agora, o Senado é soberano, cada Senador 

votaiá de acoroo com a sua consciência: e-aS' iilloonações que detém. 
O Senador Jutahy Magalliães e qualquer outro Senador tem 

caoclição de votar a fav0r' ou conlra o Acordo, o que digo é que 
não poderemos modificá-lo. 

Acho, Sr. Presidente, que estamos perdendo muito tempo. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO - Sr. Presidente, 

peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (ClJagas Rodrigues)- V. Ex' tem a 

palavra. 
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eu estava enten
dendo, se V. Ex• me permite, que a emenda do_Senador Mariz le· 

ria oportunidade da execução do Accmlo e nªq mudaria o Acordo 
propriamente. Se é para mudar o Acordo, não vejo Como fazê-lo, 
porque o Acordo se registra. numa outra área, numa área absoluta
mente diferente da área do Poder Legislativo, e vem aqui para me
recer á aprovação oo a reprovação. 

Mas não sei se entendi perfeitamente. Se a emenda visa al
terar o Acordo, não voo poder ficar cOm ela, -riãc:i vou ficar com 
essa emenda. Vou aprovar o Acordo pura e simplesmente. Agora, 
se a emenda se refere à execução do Acordo no tenitório brasilei
ro. à viabi14ação do Acordo, ao processo do Acordo, à parte adje
tiv{l do Acordo, internamente, então concordarei com a emenda. 

Gostaria qúe o sr: Relator da matéria" me esclarecesse esse 
assunto, porque eu estava entendendo, até o presente momento, 
que· a emenda não alterava o Acordo. Eolão. quero ficar com 9 
Aeôrdo,'porque sinto que ele é necessário aO País. 

· O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me permite uma expli~ 
cação rapidíssima, Senador? 

O SR. CID SABOIA i> E CARVALHO -Pois não, com 
todo o prazer. 

· O Sr. Jutahy Magalhães - O próprio Ministro disse que 
não muda nada do Acordo, que não havia nenhuma incompatibiliM 
dade entre a emenda e o Acordo. São declarações de S. Ex•. A 
questão está em se a emenda pode ser aprovada ou não, porque a 
Câmara pode não querer se reunir em tempo hábil. A questão está 
restrita somente a isso. O próprio Ministro já o afumou. 

·O SR. RONAN TITO- Sr. Presi~nte, peço a palavra pela 
ordem. -

O SR. PRESIDENTE (ClJagas Rodrigues)- Tem V.l.ix' a 
PalaVra. _ _ _ _ 
-- O SU~ RONAN TITO-- Sr. Presidente, pedi a palavra para 
encamiDbar. Y. Ex• me disse que a palavra seria franqueãdit a Um 
Parlamentar por Partido para encaminbar. Como o Senador Anto
ni() Mariz pertence ao PMDB, enriquece o PMDB. e como S. Exa 
já havia encaritinhaâo a matéria, eu não podia mais encaminháMia. 
Mas agora estou vendo que não estamos encaminhand<l, estamos 
~:Hscutll!d9 a ~léria e, o que é pior, estamos começando do quilô
metro zero, estamos comentando coisas que já foraiil veiiCidas. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Apelo aos no
bres Senadores, tendo em vista, indusive, o adiantado da hora, 
para que passemos à votação. Essa matéria já está mais do que es
clarecida. 

Não havendo mais quem queira encaminhar- o cn~"<Jm.iuha· 
mento s6 pode ser feito px um Senador por Partido-. passa-se à 
votação do projeto, sem prejuízo_da emenda. 

Gostaria, antes, de ouvir as Lidernnças dos Partidos. 
Como vota o Líder do PMDB? __ 
O SR. MAURO BENEVIDEs - Pel~ projeto, Sr. Presi· 

dente. 
O SR. PRESIDENTE (ClJagas Rodrigues)- Co:no vota o 

Líder do PFL? 
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Pelo projeto, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota o O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para declara-
Uder do PSDB? ção de voto.) - Quero declarar, Sr. Presideote, que votei pela 

O SR. JOSÉ RfCHA - A favor, Sr. Presideote. emeoda conftrmando a observação anterior, a presença de 22 Se-
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota o nadares apenas no pleoário. 

LiderdoPPR? O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Serã consig-
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pelo projeto, Sr. Presidente. nada a declaração de V. Ex'. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota a O SR. JONAS PINHEffiO- Há cerca de dnas dezenas de 

Liderança do PDT? (Pausa.) Senadores ali no cafezinho, Sr. Presidente. 
ComovotaoLiderdoPP? _ O SR. JOSAPHAT MARINHO- Café não é plenário. E 
O SR. mAPUAN COSTA ,JÚNIOR - Pelo projeto, Sr. nós devemos levar a sério- a decisão do Plenário. Não confundir o 

Presidente. plenário com o café. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)= Como vota o O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, peço a 

Líder do PTB? _ . palavra para uma declaração de voto. 
O SR. JONAs PINHEffiO- Pelo projeto; pela aprovação, O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V.Ex' a 

Sr. Presidente. palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Como vota o O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Parn decla-

Líder do PRN? (Pausa.) ração.sle voto.)- Sr. Presidente, quero deixar também, nos Anais 
Como vota oLiderdo PT? (Pausa.) da Casa, o meu voto. Votei a favor da emenda. Se alguém pedisse 
Como vota o LícWr do PMN? (Pausa.) verificação de quomm, como sempre, eu apoiaria a verificação. 
Como vota o Uder do Governo? Que não tem quorum, não tem; mas, como não houve ped.ído de 
O SR. PEDRQ SIMON_:- Com o projeto, Sr. Presidente. verifiCação, fica constando que houve quorum. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Fica nos 

palavra para uma declaração de voto. _ Anais a declan.ção de V. Ex•. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem a pala- O SR. ANTONIO MARIZ-Sr. Presidente, peço a palavra 

vra V. Ex•. _ para uma decl.aração de voto. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para decla- O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex• a 

ração de voto.)- Sr. Presidente, individualmente, voto pelo proje. palavra. 
to, com a restriçio, porque sou favorável à emenda e ela-tem que O SR. ANTONIO MARIZ- Sr. Presidente, peço que faça 
ser acoplada ao projeto. igual ~gistro do meu voto, evidentemente favorável como autor 

O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- Os Srs. Ude- da emenda. 
res já se manifestaram através das Lideranças. Houve esmagadora _ O SR. MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente, peço a 
maioria no sentido da aprovação do projeto. palavra para uma declitra.ção de voto. 

O SR.JOSAPHAT MARINHO- Peço apalavra, Sr. Pre- O SR PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)-Tem V. Ex' a 
sidente. ' palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Para decla-
palavra. ração de vQto j - Sr. PreSidente, queria registrar o meu voto pelo 

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para declara- projeto com a emeoda de autoria do Seoador Antooio Mariz. 
ção de voto.) - Sr. Presidente, declaro que votei Cõm re_ssalva da Solicito que fique registrãdo o meu voto pela emenda. 
emenda. O SR. PRESIDENTE.(Q!agas Rodrigues)- Perfeitamen-

0 SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Perfeito. te. Será oonsigna<:lo o voto de V. Ex•. _ 
Em votação o projeto. O SR. JOAQUIM BEATO- Sr. Presidente, peço a pala-
Os Srs. Senadrn;-es _que o aprovam queiram peiróanecer sen-- ---vra para uma decl<U.ição devoro. 

tados. (Pausa.) O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 
Aprovado. pâlavra. 
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Sr. Presidente, peço a O SR. JOAQUIM BEATO (PMDB-ES. Para declaração 

palavra pela ordem. de ,.._oto.)- Sr. Presidente, o meu voto é pela emenda. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- V. Ex' tem a O SR. CÉSAR DIAS_ Sr. Presidente, peço a palavra para 

palavra. uma declaração de voto. 
O SR. JOSAPHAT ~JNHO (PFL-BA. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 

Sem revtsão do orador.)- Sr. Pres1d~te, quero marcar que, embo- pal vr:a 

ra v~do, Conto, n~ pl~ário, 2~ S~n~dores. Quex:> que fique isS? a Ô SR. CÉSAR DIAS (PMDB-RR. Para declaração de 
cons1gnado para a h1stóna da aprovaçao deste pro,JC[O. Se eu est1- to) S Pre 'd · - to l da 
ver em equívoco. podem corrigir-me. vo • - r. st ente, quero constgnar meu vo . pe a emen • 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação a O SR. NELSON CARNEffiO- Sr. Presodente, peço a pa-
da. · lavra para uma declaração de voto. 

emen Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen- O SR. PRESIDENTE (O:Iagas Rodrigues)- Tem V. Ex• a 
tados. (Pausa.) palavra. 

Rejeit.da. O SR. NELSON CARNEIRO (PP-RJ)- Sr. Presidente, 
A matéria vai à Conw:~:i_o Diretora'pa.ra redaÇâO ímal. quero consignar meu voto a favor da emenda. 
O SR JOSAPHAT MARINHO _ Sr. Presidente, peço a O SR. PRE~IDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a mesa, 

palavra para unta declaração de vot<.1• parecer da COilllssao Diretora oferecendo a redação- fmal da maté-
0 SR. PRESIDENTE (Cbn;;a> R0Jrigues)- Tem V. Ex' a ria. que serã lido pelo Sr. 1• Secretário. 

palavra. É lido o seguinte 
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PARECER N° 310, DE 1994 mo}ncionados üO caput deste artigo, ou que acarretem encargos ou 
( Da ComiSsão ~ ) compromissos gravosos ao patrimônio naCiOnal, nos termos do art. 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislati- 49, I, da Constituição Fedetal. 
vo no 101, de 1994-( Do 449, de 1994, na Câmara dos Art. 2o Caberá às Comissões Técnicas_ Permanentes da Câ-
Deputados ). mara dos Deputados e do Senado Federal o acompanhamento e 

fiscalização da execução dos Acotdos previstos neste Decreto Le
gislativo para. oportuna-mente, apresentar sugestões e propostas ao 
Congresso Nacional. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
da Decreto Legislativo n• 101. de 1994 ( n• 449, de 1994, na Câ
mara dos Deputados ), que aprova a Ata Final da Rodada Uruguai 
de Negociações Comerciais- Multilaterais do GATf, as listas de 
coocessões do Brasil na érea tarifária (Lista ITi ) e oo setor da ser
viços e o texto do Acordo Plurilateral sobre Came Bovina. objeto 
das Mensageos n"s 498 e 965, de 1994. do Presid<nte da Repóblica. 

Sala de Reuniões da Comissão. 14 de dezembro de 1994. -
Chagas RodrigueS;. Presidente- Nabor JúDio-r, Relator- Luci
diu PorteDa- Júlio Campos. 

ANEXO AO PARECER N-310, DE 1994 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eu, Presi
dente do Senado Federal, nos tennos do arL 48, item 28, do Regi
mento Interno. promulgo o seguinte 

- DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1994 

Aprova a Ala Final da Rodada Uruguai de Ne
gociações Comerciais Multilaterais do GATT, as lis
tas de concessões do Brasil na área tarifária ( Lista 
ID ) e no setor de serviços e o texto do Acordo Pluri
lateral sobre Carne Bovina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1• Silo aprovadas a Ata Final da Rodada Uruguai de 

Negociações Comerciais Mult~aterais do Acordo Gemi de Tarifas 
e Comércio- GA TI, as listas de concessões do Brasil na área tari
fária (Listã Ill). e no setor de serviços e o texto do Acordo Plurila
teral sobre .Carne Bovina. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso 
Nacional quaisquer atos que resultem em revisíio dos aconlos 

Art. 3° ESte Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em discussão 
a redação fmal. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex" a 

palavra. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- A. Pela ardam. 

Sem revi~o do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de fazer um últi
mo pedido a V. Ex• sobre essa matéria. Talvez seja dos últimos pe
didos que farei ria minha vida parlamentar. 

Para seguir a orientação do abJal Presidente Itamar Franco, 
vou sOlicitar à Mesa que peça a tradução desse Acordo e mande
me a c6pia, traduzida em português, pois gqstaria de ler o Acordo 
em português. Peço a V. Ex• que solicite a tradução dessas trezen
tas págin.S do trancês pára o português. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Mesa irá 
providençiar o pedido de V. Ex\ na forma regimental. 

Em discussão a redação fmal. (Pausa.) 
N'"ao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. -~ 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Nada mais 

havendo a tratar. vou encerrar a presente sessão. designando para a 
ordinária de amanhã. a seguinte 

. ORDEM DO DlA 

I 
ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°44, DE 1993 

\Incluído em Ordem do Dia nos termos dr• .1rt. 375, VIII, do 
Regimento Interno! 

. 
Votnçfio. em turno único. do Projeto de Decreto 

Lcgi .. .;J:ltiYo n° 4-t de 1993 (11° 250/93 nn Câmara dos Deputados), 
que aprora o ato que renova a perniissao da RADIO 
1.\'DEF'EYDE\'TE LTDA. nara explorar sen•iço de radiodifusão 
sonora cm fi-c:qiit>m::ia modulada na cidade de Lajeado, Estado do 
Rio Grande do Sul, tendo 
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l'.tiCL'Crcs. pró'fàidos crri Pkn(li-h em substituição à 
t ••i;'i .:., 11..: Fduração: 

""" I" pronunciamento: Rebtar: Senador Amir Lando_ 
id'· t\L.l\ '-·I ,to projeto: 

. - r pronundamcnto: Rcbtor: Senador Áureo Melio. 
pcLt regularidade dos atos e procedimentos concernentes à. 
f'• n 1 r<o-; j ~·~)O_ 

•• .JETO DE DECRETO LE(;iSLATIVO 1\ · 45 DE 1993 

í luído cm Ordem do Dia nos termos à.• :í• 1. ·J75, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
L.gi -;Llt i\ o n° 45. de 1993 ( n° 253/93. na Câmara dos Deputados), 
que apmv.a o ato que renova a concessão outorgada à R4DIO 
~~./ N.\Z_./ L LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
·- 1 onda média na Cidade de . Capin=al; Estado de · Santa 
-~ tarina. tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, em substituição à 
..._ :1Í-><:Jo de Educação . 

. ' - I o pronunciarr.cnto: Relator: Senador Amir Lando, 
favor{t\·c I ao projeto; 

- 2° pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regularidade dos atos e procedimentos concernentes à 
proposição. 

. ·-



Dezembro de 1994 D!ÁRIO DO CONGRESSONACIONAL(Seçãom Quinta-feira 15 . 9245 

O.JETO DE DECRET_, :....r.:GISLATf\ 1 
. • ~ 46, DE-1993 

:duído cm Or<fem do iJia, nos termo.s ,_:i .~--. _j75, VIII, do· 
Regimento Interno; 

Votação. em turno único.- do Projeto - de Decreto 
... egislntivõ n° 46. de 1993 (no 248/93. na Câmara dos Deputados), . - -- - -- - , 
qlle aprova o ato que renova a permissã-o outorgada à RADIO 
FR.ITF:RYIDADE LTDA. para explorar serviço de radiodifitsão 
sonora em ji-cqiiencia modulada na Cidade de Araras, Estado de 
São Paulo. tendo 

P~recer. proferido em Plenário, em -substituição à 
· Comisf':'io de Educação: 

:- .1 o pr~nunciamento: Relator: Senador Álvaro Pacheco, 
favorável no projeto: 

- r pronunciamento: Relator: Senador Jonas Pinheiro, 
pela regulnridade dos atos e. procedimentos concernentes à 
proposição. 

4 
:)"0.JETO DE DECRETO LEGISL.~TlVfl. _,,DE 1993 

dddo cm Ordem do Dia, nos termr" ::1• ~ t J !5, VIII, do 
Regimento I nten.o) 

' 
·V ótação. em · turno único. do Projeto de Decreto 

' ::gisl:ltivo n° 48. de 1993 (n° 264/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da. R.4IJ!O JORI\'AL 
DO RR.ISIL LTDA., para explorar serviço de radiodifiLsão 
snnora em frcqiiência modulada na Cidade do Rio de JaneirQ. 
Estado do Rio de Janeiro. tendo 
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Pareceres. prokndos cm Plen~írio. Rebtor: Senador Áureo 
1\klln. cru substituição à Comissão de Educação: ·· · 

- J o pronunciamento: t:worávcl ao projeto: 
- r pronunciamento: pela regularidade dos atas e 

1 r lCedimentos concernentes à prop' :i<,·:~t) . 
... _ 

··' -
?:!OJETO DE DECRETC· LEGISLA TI\'~.~ v• 49, DE 1993 

i Tnduído em Ordem do Dia nos termos dn 1 t. 375, VIII, do 
Rcgim~nto Interno) 

Vot:'lçtio. em turno único. do Projeto de Decreto 
I cgi,Jat ivo 11° 49. de 1993 (n° 273/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprora o ato que rehova a permissão da RÁDIO LITORAL 
l. TD.-1. para explorar serriço de radiodifitsão sonora em 
(rcq iil~ncia modulada na Cidade de Osório, Estado dv Rio 
Grande do Sul. tendo c 

Pareceres. proferidos · em Plcn~rio. em substituição à 
Comiss:ío de Educação. 

- J 0 pronunciamento: Relator: Senador- Amir Lando, 
favorável ao projeto: · 

- r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos atas e procedimentos c0ncernentes à 
pr· posição. 

; :RO.JETO DE UECRET• i LEGISLATJ\'q V 50, DE 1993_ 

1 lncluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único. do Projeto de Decreto 
Lcgislati\·o n° 50. de 1993 (n° 277/93. na Câmara dos Deputados), 
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que arrora o ato que renova a outorga deferida ao SISTEMA 
SOl: I ER.I DE__ CO.\fl.'.\'!C--IÇ:fO LJDA .. para explorar serviço 
de rc!diod(fusào sonora em onda média na Cidade de 
Bnrra=l>fJn/is. Estado do Paraná. tendo 

Párecer favorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
10''~ rdu:1rdo. em suhstituição à Comissão de Educação. 

l 
,;-~O.JETO DE DECRETO LEÇISLATIVO ~o 52, DE 1993 

. - . 

incluído em Ordem do Oin, nos termos do.<: 1. 375, VIII, do 
Regimento Interno)_ 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislntivo n° 52. de 1993 (n° 246/93. na Câmara dos Deputados), 
que arwm·a-o ato que renova a concessão outorgada à_RADIO 
GR.J.VDE 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 
suhstituiçi'io à Comissão de Educação: 

- 1 o pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
. - r pronunciamento: Re1~tor: Senador Affonso 

Camnrgo. pela regu bridnde dos a tos e procedimentos 
c0ncernentes à proposição. 

8 
, ~~O.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

\ lncluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno} - -

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55. de 1993 (n° 267/93. na Câmara dos Deputados), 
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que aprora o ato que rcnom a conccssào outorgada à PA QUETA 
E.\!PREE;,-.\'DI.\!EXTOS -- LTDA. · para explorar serviço de 
mdindifirstio sonora em onda média na Cidade de FlorianÔ, 
Estado do Piaui. tendo 

Parecer favor~hcl. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Ney 1\br~nhfio. em suhstituição à Comissão de Educação. 

9 
;~O.JETO DE DECRETO LEGISLA TI\' .... 7, DE 1994 

: í ncluído em Ordem do Dia nos termos d 1. 375, VI H, do 
~egimento Jnterno) 

Votação. em turno único. do Prcljeto _ de Decreto 
Legislativo n° 7, de 199-t (n° 308/93. na Câmara dos Deputados), 
qr ~ aprova o ato que renova a outorga deferida à RÁDIO 
CULTC'RA DE Tf.\IBÓ LTDA., para explorar serviço de 
radiodifzrsão sonora em onda média na cidade de Timbó, Estado 
de Santa Catarhw. tendo 

Pg_rccer favorável. proferido cm Plenário. Relator: Senador 
Meirn Filho. em substituição à Comissão de Educação. 

f'RO.JETO DE DECRETO ~ f:GISLATIVl; \ '9, DE 1994 

dncluído em Ordem do Dia nos termos do .. t. 375, VIII, do 
' Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do ,.,rojeto de Decreto 
Lec:isbtivo n° 9, de 199-f. (n° 301/93. na Câmara dos Deputados), 

~ ' 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO E 
n· TIP.t.JÓS LTD.J.. parae."Cplorar serviço de.radiodifztsão de 
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.>wn.'! e in .. igelzs (fdfcrisl7o) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará. tendo 

Parecer Ülvo.ráçeL proferido em Plcnário.,Relator: Senador 
Dirceu Carneiro. cm snhstituição à Comi_ssão de Educação. 

- -

' I 
:'l~O.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 10, DE 1994 

·\incluído em Ordem do Dia nos te~mos'"'do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto . 
Lcgisbtivo n° 1 O. de 19?-l (n° 297/93. na Câmara dos Deputados), 

.. que aprora o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO Pe. 
URB.-1.\'0 TII!ESEN para executar serviço de radiodifusão 
sonora em freqih'ncia modulada, com fins exclusivamente 
educatiros. na Cidade de .Vovo Hamburgo, Estado do Rio Grande 
do Sul. tendo 

- Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação. 

- 1° p-ronúhciamento: Relator: Senador Jcrão França, 
favor:lvel ao projeto: 

-.r pronunciamento: Relator: Senador Meira Filho, pela 
regularidade dos atos e procedimentos concernentes à proposição. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994 

(lnduído em Ordem do Dia nos termos doart. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de D_ecreto 
Legislativo n° 1 L de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 
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que aprnm o ato que renova a pcrnússão outorgada à S.A. 
R. Í0/0 _lERDES AlARES. para explorar serviço de radiodifusão 
sn •ora em ji-eqllência modulada -na Cidade de Fortale=a. Estado 
dr Ceaní. tendo 

Parecer favon1vd, proferido em Plcn~.rio._Relator: Senador 
ceu Carneiro. em suostituição à ('omissão de Educação. 

1 :· 
~OJETO DE DECRETO Lr.GISLATI\'0 No 12, DE 1994 

nrluído cm Ordem do Dia nos termos('" .trt. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo no 12, de 1994 (n° 319/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que ·outorga permissão à FUNDAÇÃO 
CULTl/R.-tL CRUZEIRO DO SUL para executar serviço de 
radiodifitsão sonora em ji·eqüência modulada na cidade de 
Sorocaha: Estado de São Paulo. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, Relator:· 
Senador-Mcira Filho, em sub<;tituição à Comissão- de Educação: 

- )
0 pronunciamento: favorável ao projeto; 

- r pronunciamento: .pela regularidade dos atos e 
procedimentos concernentes à proposição. 

J.t 
>ROJETO 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) 
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que aprora o ato que renora a concessão outorgada à RADIO 
I R I (i C'. I!. I L TI!_. I. pm·a explorar serviço de radiodifusão sonora 

em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocantins, 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Cad0·: Patrncínio. em suhstituição? Comissão de Edllcação. 

15 
.j rETO DE DECRE'"!'" ,) LEGISLA1 !\I)~' 19, DE 199-t 

;\.'I Jído em Ordem do Dia, nos termos da art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Votação. em turno único, JÓ Projeto de Decreto 
Legislativo n° 19. de 199-t (n° 254/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV 
TOC..t.VT!:VS LTDA. para explorar serviço de radiodifusão de 
.ons e imagens (telel'isâo) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Coiás. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carl0~ P .rocíni_2. em suhstituição à Comissão de Educaç_ão. 

16 
,( -.IETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1994 

·•'. 

Cm regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto 
í cgislativo n° 23. de 1994 (n° 327/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprora o ato que renova a concessão ozrtorgada à RÁDIO 
MO.VTA./\'HÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em ··onda inédia na Cidade de Botelhos, 
Estado de Minas Gerais. tendo _ 
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Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Hcnrif]u~Aimcida_ em substituição à Comissão de Educação. 

PH.ü!ETO DE DECRETO LEGISLATIVO i\J 0 24, DE 1994 

(Em regime de urgêvl'ia, nos termos ~o 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 aprora o ato que outorga permissão à FUNDAÇÃO DE 
ENS/.\'0 SUPERIOR DO 1:4LÉ DO SAPUCAÍpara executar 

·-· ·--· -----si!tviÇcFdi! radíodifii.~ão sonora em freqüêitciá irióâiitadd.; côiizfins-
exclusiramente educafi' na cidade de Pouso Alegre, Estado de 
Afinas Gerais. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Lucídio Portela. em substituição à Comissão de Educação. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 62, 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° 62. de 1993 (n° 268/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada i 
SOC!EDADERAD!O 17LA REAL LTDA .. para explorar serviç 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cuiab 
Estado de Afato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão ' 
Educação) 
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RO JETO DE_ DECRETr U:~GISLATJVP '-"' 64, DE 1993 

: 
1 ·rn regime de urgência, nos termo.. ' · ''""t. 375, VIU, do 

Regimento Jntt>n,.1) 

Discussão. em turn0 único, do Projeto _ de Decreto 
Legislativo n° 64. de 1993 1 · 275193. na Câmara dos Deputados), 

- . 

que aprova o ato (1:· • renoYa a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RADf/' EMISSORA PARANAENSE SIA para 
explorar sen·iço dr . Jdiodifusão de sons e imagens (televisão), na 
(itíadc de Londrlua, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

' 

PROJE.TO DÉ DECRETO LEGISLA Tl' o ~o 69, DE 199Jl -(Incluído em Ordem do Dia nos termos rtn ·:u"t. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, . em turno único, Jo Projeto de Decreto 
Legislativo n° 6~. de 1993 (n° 313/93, na Câmara .dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO MARIANA 
LTD.t para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqiiência modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas 
!7erais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

.., . 
• i 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIYO No 8, DE 1994 . . ' - -

( l ncluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Internoi -

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 8, de 199-t (n° 303/93, na Câmara dos Deputados}, 
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,lle anrova o ato que renova a permissão outorgada à RÁDIO 
r·cn C'R.j DE PAULO AFONSOLTDA .. para explorar serviço 
dC' radi-1dijusão sonora em freqüência modulada na cidade de· 

rz lfonso, Estado da Bahia (Dependendo df' parecer da 
· 1 ~'io de Educação) 

2~ 

.O.JETO DE DECRETO LEGISLATIYC :'\" 20, DE 1994 

nduído em Ordem do Dia, nos termo" do ~•rt. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 20. de 1994 (n° 266(93, na Câmara dos Deputados), 

_ que aprova o ato que renova a permissão outorgada à REDE 
NOT:4 TERRA DE RADtODIFUSÃO LTDA., atualmente 
denominada REDE FÊNL'( DE COMUNICAÇÃO LTDA., para 
exrl ··ar serl'iço de radiodifusão sonora em freqüên-cfa modulada 
nrr . ~.-!ade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. 

i' , 1dendo de parecer da Comissão de Educação) 

23 
·''.O.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 21, DE 1994 

1 • .1cluído em Ordem do Dia, 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 dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão da FM RÁDIO 
!1\'DEPE.\'DENTE DE ARCOVERDE LfDA., para . explorar 
serviço de radiodifitsão sonora em freqiiência modulada na 
Cidade de Arcm·erde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 
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7.4 
,·di~ ElO DE_ DECRETO LEC.~"LATIVO No 26, DE Y -1 

\ e ... :luído em Ordem do Dh '' .'i t.:rmo'> do art. 37'". v til, 
parágrafoúnir- .. , rio Regimento lnternt:j 

Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo11° 26, de 1994 (n° 344/93. ria Câmara dos Deputados), 
que aprova · o ato que outorga permissão à RÁDIO CAMPOS 
DOl'RADOS F,".-1 LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
.\r/1, •.··a em freqiiência modulada na Cidade de Medianeira, 
f.yi d.lti do Paraná. (Dependendo de parecer da Comissão de 
'.Ü:ll',lÇãO) 

25 
PHOJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 39, DE 19~~. 

{Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 375, VIII, :.J , 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto 
J .egislativo n° 39, de 1994 (n° 296/93. na Câmara dos Deputados), -· . , 
que aprova o ato que outorga permissão à RADIO SERRA 
NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
-·mmra em freqiiência modulada na Cidade de Alterosa, Estado 
)._, Minas Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de 
~. '! ucação) 

26 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 45~ -DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do ar~3~~::'b", do 

Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Pr{)jew .. · d~, ... ,Decreto 
Legislativo n° 45, de 1994 (n° 222/92, na Câm~~dos.(l)eputados), 
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que aprora o rcxro do _./cm-do Urtogra}1co da Língua Portuguesa, 
assinado em Lisboa, em 16 de de=embro de 1990. tendo 

Pàrecer t:1vorável. proferido em Plenário. Relator: Senador 
Jos:1phat MJrinho. em substituição à Comissão de Relações 
E- r ·io c 'i e Defesa Nacional. 

·.4· <- ~ rJTUTIVO DA CÂr. ·ARA .A ~~H ,JJ:" {0 DE LEI DO 
SENADO No 17( : 1-- >'l'' 1 

t~m regime de urgência, nos tccmr .. 11 'rt. 336, ''b"; do 
Regimento lnt" :r 

Votação, em turno único. 'do Substitutivo da Câmara ao 
: 'm_jcto de Lei do Senado n° 179, de 1990 (n° 202/91, naquela · 
Casa). de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que 
dispõe sobre o regime de prestação de serviços públicos· pela 
iniciativa privada, preisto no art. 175 da Constituição, e regula a 

. concessão de obra pública. tendo _ 
- Parecer proferido em Plenário. Relator: Senador José 

Fogaça. em substituição às Comissões de Constituição, Justiça e 
Cidadania e de Assuntos Econômicos, favorávei ão Substitutivo 
da Câmara. com requerimentos que apresenta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços de 
ln fra-F..,n-utura) 

.õ 
.··PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 78, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b11
; do:, 

Regimento Interno) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmâra 
n° 78. de 1994 (n° 1.896/91. na Casa de origem), que reguifl a 
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profissão de motorista autónomo locador de tá.r:i de empresas e 
dá outras pr ~·i, 1.ncias (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos· ,w· .• is) 

.:.::> 
. • A 

Pr~OJETO DE LEI DA CAMARA No 117, OE 1994 

(Licluído em Ordem do Dia nos termos do art. 336, "b", do 
' Regimento Interno} 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
n° 1 I 7, de I 994 (n° 4.151/93, na Casa de origem), que altera 
disrositivos do Decrcto-/,ei 11° 22 7, de 28 de fevereiro de 1967. 

(r ..:p::ndendo de pareceres das Comissões de Assuntos 
SoCiais..: de Se..Viços.delrifh1-Estrutunij' · 

:10 " - -- .. -- - -

PROJETO DE LEI DA CAMARA No 122, 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° I 22, de 1994 (n° 4. 714/94, na Casa de origem), que altera a 
ra.dação do parágrafo único do art" 60 da Lef n° 87 I 3, de 
setembro de. 1993. (Dependendo de parecer .da Comissão de 
Qmstituição, Justiça e Cidadania) . 

-- - -

,. .H 
. A 

PROJETO DE LEI UA CAMARA No 123, DE lOOt.' 
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "b", do 

Regimento Interno) 
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 

· n° 123, de 1994 (n° 4.717/94, na Casa de origem), q~ altera a 
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l'f' la<,'rto art. / 0 da Lei n° 6.463, de 9 de novembro de 1971. 
J ,, _do de parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

.~ -

:O.JETO DE LF: uA CÂMARA N~ .,- '·· .t•E 1994 '
1 

. - . - ' -

,;j regime de urgência, nos term~· 
Regimento ln·~. 1 o '1 

.. J6, "b", do 

Uiscussão. em türno (mic-o, do Projeto de Lei da Câmara 
n' 130, de 1994 (n° 2.120/91, na Casa de origem), que dispõe 

e o ,ço de TV a Cabo _e_ dá outras providências. 
:1e11 .:e parecer da Comissão de Educação) 

JJ 
A . ' 

!JETO DE LEI DA CAMARA N" 131, 'DE 1')C14 

. regime de urgência, nos termos;J_o ~~r:t. ~~~'l ','L' , Jo 
Regimento lnte• ao) · · · 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
t0 13 L de 1994 (n° 4.381/94. na Casa de origem), de iniciativa do 

Ministério·-rúblico da União, que dispõe so!Jre,ii'transformação 
de cargos da carreira do Afinistério Públito Mih"'t'/:ir e dá outras 
'Jrm·idências (Dependendo de ·parecer (ià· ~Oftlissão de 

ns• ir~o. Justiça e Cidadania) 

3-J 
A 

. ,{QJETO DE LEI DA CAMARA No 136, DE 1994 

~luído em Ordem do Dia nos termo~ d6!~.)JJB;fe'IY•: do 
Regimento Interno) ~-i" '>h ~mi~·p •t1 · . 

Discussão, em turno único, do Proj~ ~~-:;~]Câmara 
,n° 136, de 1994 (n° 4.801/94, na Casa d~_(.l)r.jg~{QU~ cria e 
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_,·ansfnrma, no quadro permanente de pessoa da Secretaria _do 
Trihunal Regh:mal do Trahalho da 6a Regiâo, os cargos que 
menciona· e dá outras proridências. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Constituição, 
Justiçà e Cidadania) 

.. OJETO DE LEI DO SENADO No ~n. lJE 19' 

jJ regime d~ urgência, nos termos tlu a; i:. 336, "b , do 
Regimento Intenw) 

Discussão, em turno único, do l'rojeto- de Lei do Senado 
· 82. de 1994, de autoria do Senador João Rocha, que dispõe 

. Jbre a conc.essão de subsídio vitalicio espeàal aos ex
. residentes da República. (Dependendo de parecer da Comissão 
L~ Constituição, Justiça e Cidadania) 

. .-,AGEM No 351, DE 1094 

,r. • .1do .. Jrdem do Dia, nos terrnos do ar1:. 336, "b", do 
Regimento Interno) 

Mensagem n° 351, de 1994 (n° 1:003!9\f; na ongein), 
através do qual o Senhor Presidente da, República solicita 
autorização do Senado para o lançamento de Bônus da República 
Federativa do Brasil no exterior, bem. como a contratação de 
agente financeiro para a efetivação da medida. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 
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OFÍCIO N° sn2, DE 1994 

,En1 regime de urgência nos termos do art. 3~ "b", do 
Regimento Interne-) 

Oficio n° S/72~ de 1994, do Senhor Presidente do Banco 
Central. encaminhando ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de São Paulo, relativa ao p~dido çle emissão de Letras 
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP, 
destinnçlas à liquidação de precatórios judiciais. (Dependendo de 

. parecer da Comissão. de Assuntos Econômicos) 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 122, DE 1993 

{Fm regime de urgência, nostermo.s :,. art. 336,;'; , do 
· Regimento lnte'· ·· ") 

(Tl':' 'tando em conjunto com(, ProJeto d~ Resol~o R0 94, de 
: f 
.• ' 

Discussão; em turno. u . .i.cc~. do Projeto de Resolução n° 
122, de 1993, de autoria do Sen.idor Marco Maciel, que cria a 
Comissão de Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição,.Justiça e Cidadania e Diretora) 

\ ' ' . 
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.. • 

->~OJETO DE RESOLUÇÃO No 'l4, DE 1994 

Er .. regime de_tJ_rgência nos termos .... , .. t. 336, "c", do. 
Regimento fn+erno) 

framítando em conjunto com · roieto je Resolução no 122, 
de i 'J'JS 1 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° r\t, 
de . 1994, de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal, transformando a 
Comissão de Educação. em Comissão de Educação, Ciência e 
Tecnologia. (Dependendo de p~r~cer~s d.~ Çomissões . de 

· · ...... Constituição, Justiçá ·é Cidàdaõiã. e Diretora) ~ 

i.) 
., ·. JETO DE LEI DA c..\,f.\ f' ,.o 13. DF. 1'lry1 

COMPLEMENTAi{ 

1 Votaç~o. em turno único, do Projeto de Lei d; Câmara n° 
13, de 1991 - Complementar (n° 223/90 -Complementar, na Casa 
de origem). que regulamenta o § 2° do art. 171 da Constitl!ição _ 
Federal, dispondo sobre a edição e o processo legislativo das 
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal, e 
dá outras providências, tendo 

Pareceres. sob n°s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° 

pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emendas de n°s 1 
a 4 - CCJ. que apresenta: r pronunciamento: contrário às 

. F:mendas de n°s 5 a 17. de Plen~rio. 
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-H 
JJ~TO DE LEI DACÂ~AKA No 125, DE 1991-

COMPLEMEN'f'AH. 

Ín"luí.do em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento; Interno) 

-Votação, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n° 
125, de 1991 - Complementar (il0 60!89-Cornplementar, na Casa 
:le origem). que disciplina os limites das despesas_ com o 
unciona/ismo pzíh/ico, na forma do art. 169 da Constituição 

Federal, tendo 
- Pareceres, proferidos em Plenário, em substituição à 

Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Meira 
Filho, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto; r 
pronunciamento: favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apresentadas 
perante a Comissão) 

__ 42 
·,~OJETO DE LEI DO SENADO No 27, DE 1991-

COMPLEMENTAR 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n° 
··7, de 1991 -Complementar, de autoria do Senador Mansueto·de 
l~avor, 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 favorável. proferido em Pienário, Relator: Senadtir· 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Assuntos 
Econôrriicós. 
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43 
.l{EQUERI\IENTO No 204, DE 1994 

Quirita-feira 15 9263 

Votação, em turno ÚJ!ico, do Requerimento n° 204, de 
1994, do Senador Guilh-erme Palmeira, solicitando, nos termos 

gimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo. 
c'ma lista de três erros, de autoria do Sociólogo Herbert de 
Souza, publicado ho Jornal O Globo, ediçãu de 9 de abril últim'o. 

44 
1-l.FQUERIMENTO No 484, DE 1994' 

Votação, em turno 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 Doutor Herbert de 
Souza _(Betinho ), para prestar, perante o Plenário do Senado 
FederaL esclarecimentos sobre o quadro de mortalidade infantil no 
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apresentar as 
sugestões e medidasque o órgão proporá ao Senhor Presidente da 
República, com vistas a enfrentar tão gave questão. 

45 
i~r.QUERI!\IENTO No 553, DE 1994 

Votação, em • turno único, do Requerimento n° 553, de 
1994, do Senador Marco Maciel, solicitándo, nos termos 
egimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 

intitulado Os sete brasis, de autoria do escritor Gerardo Mel1o 
Mourão, publicado no Jornal do Brasil, edição de 7 de agosto de 

. 1994. 
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+6 
~EQUF~~l q r..NTO No 855, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 855, de 
I 99-t do Senador Mauro· Benevides, solicitando, nos termos 
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo 
"Traição à 1'ista", de autoria do jornalista e professor Círio Frota 
Maia, publicado no Jornal Tribuna do Ceará, edição de 20 de 
novembro de I 994. 

47 
REQUERIJ\1 E.~TO No 996, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requ~rimento n° 996, de 
1994, do Senador Irapuan Costa Junior, soHcitando, nos termos do 
art. 255, II, "c", n° I2, do Regimento Interno, que, sobre o Projeto 
de Lei da Câmara no I O I, de 1993 ( n6 1.258/88, na Casa de 
origem), que fixa diretri=es e bases dez educação nacional, além 
da Comissão constante do despacho inicial, seja ouvida, também, 
a de Constituição, Justiça e Cidadania. 

48 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 151, DE 1992"1 . '--

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Inter.no) _ 

Discussão, em turno único, do Projeto'. de Lei da Câmara 
n° 151, de 1992 (n° 1.002, na Casa de-origem), qufniispõfl_ sobre a 
extinção da contribuição sindical a que se reft~llt es-orta.- 578 a 
591 da Consolidação das Leis do TrabaAhePQJJr'tJWNla pelo 
Decreto-Lei n° 5.452, de ] 0 de maio de·· bfUJi' iqlá outras 

. providências, tendo 



;'ar~..;.:er prokrido em Plenário. Relator: Senador Eduan'.~ 
. . iúvorável ao Prqjeto, com emendas n°S 1 e 2, qn · 

, 1 __ rn suLr:-~tituiç5o à Comissão de Assuntos Sociais. 
-, :··:· ,'~H::r!dcnJo de parecer sobre a emenda n° 3, de Plenário) 

··'·i 'j '·"['0 DF 1 
•·-' L .. . AMARA No 119, DE t9YJ 

Uiscussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câm;n.i 
j : ,_;_ de I 993 (n° 1.203/91. na Casa de origem), que denomina 

·, ·, F,msto de Medeiros" o Porto-Ilha de Areia Branca, situado 
. . nunicípio do mesmo nome, Estadq do Rio Grande do Norte, 
. : 'J t_) 

·Pareter·favonívet sob no 113, de l994, da Comissão 
- de Educação. 

. ~J 

!OROJETO DFWOA ....:ÂMARÁN°231, DE 19937 
......__... __ - - ___ 7 _--- .......,_I 

Discussão, em filmo único, do Projeto de Lei da Câmara 
· 31. de 1993 (n° 2.~23/91, na Casa de origem), que institui o 

·-. do Petroquímica, tendo 
Parecer favorável, sob n° 115, de 1994, da Comissão 
- de Edqcação. 

.. .St 
JP~l,OJETO DE LEI DA CÂMARAN° 24~ DE 19941 
c.,----:-c - . ~· _ -,- c • ; - - c;;j 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara 
-,· 2..j._ de 1994 (afr551/9l, na Casa de origem), que dispõe sobre a 

( ?nstrução de creches e estabelecimentos de pré-escola, tendo 
Parecer fávorávef, .5Ób-n° 232, de 1994, da Comissão 
- de Assuntos Sociais; -
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··•·. 'H'.TO OF LE.l Do SENADO No 232, DE 199J 

"''"'"ido '~"• O· ~em do Dia nos termos Ufl •rt. 254, parágrafo 
único, do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
11' .!3L. de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que 
autori:::a o roder Ewcutivo a definir as terras indispensáveis à 
r>!'(' \'C!Toçao mnhiental, integrantes dos bens. da União e dos 
f-.'st,!dns. na forma do art. 23, 17 e VIl, combinado com à art. 24, 
11. do C(lnstituição Federal. tendo .. 

Parecer contrário. proferido em Plenário, Relator: Senador 
H<Jnan Tito. em substituição à Comissão de Assuntos Sociais . 

.. -. ... t 

f'ROJETO DE LEI Df• Sl,,~ADON° 11, DE 1994-
C O !\i PLE,!\1El~'fAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado 
.J

0 I I. de 1994-Complementar, de autoria do Senador Marco 
t\!aciel. que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio 
,,n f1c>on·olvimento Social- FAS, e d~ outras providências, tendo 
· Parecer soh n° 227. de 1994 da Comissão de 

· Assuntos Económicos, favorável ao Projeto com 
CIIIC'tl•l:ts! e 2-CAE. que apresenta. 

54 
PROJETO OJ<', RESOLUÇÃO No 99, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n° 99, 
de 199-t (apresentado pela 
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..:tltnO 'conc]u<;iin de <;eu Parecer n° 243, de 1994), que autoriza o 
Govcrn0 dn 1:-;t::do do Espírito Santo a emitir Letras Financeiras 
do Tcsnuro do F..;tado do Espírito Santo - LFTES, cujos recursos 
serão <.k::~ in :;ti,,') ao giro de 72, I 0% de sua Dívida Mobiliária, 
YencÍ\ c! no I'' "'-'rnestre de 1995. 

55 
P0 0JETO DE LEI DO SENADO N° 73, DE 199!J 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos d(l art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

De autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe 
sobre isenção do imposto de renda para bolsas de estudos de 
médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para 
complementaÇão de estudos universitários. · (Dependendo de 
parecer da Comissão de Assuntos Econômicos) 

~. 
·v' 

t»Rl)JETO DE LEI DO SENADO No 130, DE 1993 

(Jnduído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I, do 
Regimento Interno) 

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, qu~ concede 
ao idosn, e ao deficiente fisico ou mental,-- ·O beneficio· da 

_perrepção de um saiário mínimo mensal, desde- qae comprovem 
não possuir lrieios de prover a própria manutenção ou tê-la 
provida por sua família. regulamentand 1 o inciso•t'/JQ·attizo 203 
da Constituição Federal. 

(Dependendo de pareceres da~ Comisstx!!S!lde Assunto§ 
· Sociais e Assuntos Econômicos) 
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57 
MENSAGEM No 346, DE 1994 

Dezembro de 1994 

t Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 169, parágrafo 
único, ;n.f;,u! do Regimento Interno) 

,Mensagem n° 346, de 1994 (n° 970!94, na origem), através 
da qual o ·senhor Presidente da República solicita ao Senado 
rederal autorização para contratação de operação de crédito 
•..::·dcrno, no valor equivalente a cento e sessenta milhões, duzentos 
e dezessete mil, oitocentos e dezoito dólares norte-americanos, 
entre a República Federativa do Brasil e a Alenia Elsag Sistemi 
} <mal i S.p.a (AESN), destinada a financiar o fornecimento de 
··.,;;lemas e equipamentos para o Projeto de Modernização das 
Fragatas Classe Niterói. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Assuntos 
Econômicos) . 

58 
MENSAGEM No 314, DE 1994 

ESCOLHA DE AUTORIDAI)E 

·Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.l81 do 
Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Pareccr.n~:237, de 1994, da 
.un.issão de Constituição, Justiça e Cidadania1sobre.a Mensagem 

. _ · 3 14, de 1994 (n° 899/94, na origem); dC 24 do outubro do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente :d~Rqt..,.ica submete 
à deliberação do Senado a escolha dQI<J\tiiMir"J·I·VALDIR 
R l G HETTO, para exercer o cargo., de ,Mhitbtb.~~'ij:)gado tio 
lr-ibunal Superior do Trabalho. 
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59 
IENSAGEM N° 349, DE 1994 

·"SCOLHA DE AUTORIDADE 

( tncluído em Ordem dõ Dia nos termos do art. 281 do
Regimento Interno) 

Diséussão, em turno único, do Párecer n° 236, de 1994, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem 
n° 349, de 1994 (n° 991194, na origem), de 11 de junho do 
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete · 
a deliberação do Senado a escolha do Senhor EDSON 
RODRIGUES-CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do 

· Conselho Administmtivo de Defesa Econ6tnica. 

60 
í\'IENSAGEM No 3-76, D~-1994 

Escolha de Autoridade 

' 
Discussão, erh turno único, do Parecer~ 289~ de 1994, da 

Comissão de Assuntos E.conômicos sobreia·-M.ên~ll n° 376, de 
1994 (n° 1.125/94, na ongem), de 8 de daza111X~te ano, 
pela qual o Senhor Presidente da Repú~licatswbaae&st*'-delibetação 
do Senado a escolha do Senhor PERSIQ~JMIBt.;,para ~ercer o 
cargo de Presidente do Banco Centrar da'~l. 
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0 SR. PRESIDENTE (Cl!agas Rodrigues) Está encerra- vos Segurados Facultativos, 8 de Averbação de Mandato, 4 de R e-
da a sessão. querimentD de Pensão e 2 de Auxílio-Funernl. que, serão todos 

_ (Levanta~e a ses6iio às Z3h3min.) 

INSTifUTO DE PREVIDÊNCIA DOS CONGRESSISTAS 

Ata da 17' Reunião Ordinária do Coosdho De
liberativo, realizada em 9 de dezembro de 1994. 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de bum miL no
vecentos e noventa e quatro, às 13 horas, reuniu-se, Oidinariamen
te, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Con
gressistas - IPC, na sala de reuniões. em sua sede. silnada no Ane
xo 1 da Câmara dos Deputados, 25• andar, sob a presidência do 
DoulOr Henrique Nabor Junior, Deputados Prisco Viana. Alásio 
Vasconcelos, Vital do· Rego, e do Doutor Anllloio José Machado. 
Piesente, tambéJ;D, o Diretor-Executivo, Sr. Joio Bosco Akoé. Ob
servado o quorum regimenral, o Presidente declarou abertos os 
trabalhos colocande em discnsaio o primeiro assnnto da pauta. 
Distrihlu; com os membros presentes, os demonstrativos fmancei
ros sobre a atual situação,~ IPC, deles, constando as ~tuais dispo
nibilidade, as aplicações a curto prazo, os investimentos de ~m 
modo geral. o realizável a longo prazo e, finalmente, a receita 
oriUnda dos imóveis do IPC. Ainda sobre essa matéria, o Presiden
te prestou informações complementares. na medida que ia sendo 
perguntado. Continuando, o Presidente colocou em discussão se
guida de votaçio o Balancete Contábil referente ao mês de oubJ
bro/94, relatado pelo Dep~tado Prisco Viana pela aprovação. A~ 
a discussão, a matéria foi votada, tendo sido aprovada por unam
midade. Em seguida. o Presidente colocou à disposição dos senho
res. Conselheiros, para exame e aprovação, todos os processos de
feridos por ele, ad-referendum do Conselho Deliberativo, num 
total de 119, sendo 91 de Auxilio-Doença, 15 de Inscrição de no-

transcritos no fmal desta Ata. Continuando, o Presidente deu co
Dhecimento ao Conselho da Portaria n° 34194, que atualiza os pa
drões de gratificação dos servidores do Instituto, nos termos ~ -
Resolução n° 3/91 do Cõnselho Deliberativo do IPC. Em seguida, 
o Presidente determinou a transcrição em Ata de todos os proces
sos aprovados nesta reunião, conforme titulos e numeração seguin
tes: a) Au:óllo-Docnça - 1667/94, 1705/94, 1693/94, 1696/94, 
1658/94 1704/94, 1694/94, 1707/94, 1711/94, 1687/94, 1708/94, 
1710/94, 1697/94, 1700/94, 1706/94, 1709/94, 1699/94, 1703194 •. 
1727/94, 1713/94, 1747/94, 1749/94, 1752/94, 1746/94, 1459/94, 
1783/94, 1734/94, 1750/94, 1764/94, 1744/94, 1735/94, 1763/94, 
1683/94, 1496/94, 1769/94, 1732194, 1717/94, 1692/94,1760/94, 
1728194, 1725/94, 1756/94, 1770/94, 1702194, 1733/94, 1715/94, 
1726/94, 1762/94, 1712/94, 1714/94, 1718/94, 1773/94, 1771/94, 
1648/94, 1780/94, 1784/94, 1785/94, 1800/94, 1775/94, 1774194, 
1809/94, 1797/94, 1795/94, 1806/94, 1777/94, 1815/94, 1820/94, 
1059/94, 1804/94, 1788/94, 1824/94, 1776/94, 1796/94, 1781/94, 
1826/94, 1805/94, 1790/94, 1821194, 1794/94, 1828/94. 1823194, 
1823/94, 1819/94, 1818/94, 1816/94; b) Averbação de Mandato 
- 1716/94, 1721/94, 1720'94, 1730/94, 1739/94, 1656/94, 
1722194, 1765/94; c) Au:óllo-Funeral-1753/94, 1812194; d) Re
querimento de Pensão - 1701/94; e) Inscrição de Segurados 
Facultativos - 1757/94, 1722194, 1723194, 1469194, 1802/94, 
1695/94, 1678/94, 1719/94, 1819/94, 1526/94, 1662/94, 1837/94, 
1655/94, 1466/94, 1674/94. Nada mais havendo a tratar, foi encer
rada a Reunião às quatorze homs e quinze minutOs. E, para cons
tar, e~.l Raymundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelos membros 
do Egrégio Conselho Deliberativo. 
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CONGRESSO NACIONAL 
. ATO CONVOCATÓRIO 

Da 11' Sessão Legislativa Extraordinária da 49" Lcgi<llatura 

o Prcsidenle da amara dos Deprtados • o Presideule do Se
nado Fedenú, no uso das alribui>ões que lbcs coofere o art. 57, § 6•, 
II. e § 7". da Co!lstituição da República Fedemiva do Btasile coosi
derando o relevante interesse público, resolvein convocar extm.ordina.
riamente o Congresro Naciooal no peóodo de 16 de de=nbro de 
1994 a 31 de janeiro de 1995, pam os tmbalhos referentes"' 

1. apreciação: 
1.1 das matérias a que se referem os arts. 48 a 52, 61 a 66 e 

165 a 167 da ConstitUição Federal;- ·-
1.2 dos projetes de lei em tramitação na amara dos Depu

tados. no SenadQ Federal e no Congresso Nacional; 
2. Comissões pennane:otes e tempotúias da Câmara dos 

Depu<ados, do Senado Feder.>! e do Congresso Nacional; · 
3. dar cumprimento s:o disposto nos artS._78 a 81 da Consti

tuição Feder.>!. 
Brasília, 15 de dezembro de 1994. - Depulado Inocêncio 

Oliveira, Presidente da Câmara dos Deputados - Senador Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federu. 

(*) Faço saber que o Congresso -~acional aprovou e eu, 
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos-termos do 
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o se-guinte 

DECRETO LEGJSLATIVON"30,DE 1994 

Apr-ova a Ata Final da Rodada Uruguai de Ne
gociações Comerciais Multilaterais do GAIT, as lis
tas de cdn~es do Brasi.I oa área tarifária (Lista 
Ill) e no setor de serviços e o teXto do Acordo Plurila
teral sobre Carne Bovina. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I 0 São aprovadas a Ata Final da Rodida Uruguai de 

Negociações Comerciais Multilaterais do Acordo Geral de Ta
rifas e Comérci9- GATI, as listas de conce_ssões do Brasil na 
área tarifária (Lista 1ll) e nQ setor de serviços e o-texto do Acordo 
Plurilateral sobre Came Bovina. 

Parágrafo único. São sujeitos à apreciaÇão do Congresso 
Nacional quaisquer atos que resultem em reYiSâri- dOs- acotdos 
mencionados no caput deste artigo, ou que acarretem encargos oo 
compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 

49,1, da Constituição Federnl. 
Art. Z' Cabtrl ils ean;.,.. Téa!icas Penn•"'""'-' da amara 

dos I:qx!IÍ!das e do Senado Feder.U o acaupanhamento e fiscalinção da 
"'orução dos Acoolos f"'"istos neste De<:mo Legislativo para, opc<tu
~ apresentar su~ e JlUl!lO'I8S ao Coagresso NaciJnal. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação~ 

Senado Federnl 15 de dezembro de 1994.- Senador Hum
berto Lucena, Presidente 

- (*)A Atâ FiM!, ãs-llstãs de cõnce~Ões na-hea tarifária. e no~~ de ~i
ças; e o texto do Acordo Plurilatera1 sobre Carne Bovina, ser.io publica
doi: em suplermnto a presenta edição. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Hum
berto Lncena, Presidente do Senado Feder.>!, nos tennos do art. 48. 
item 28. do Regimento lntetD:.o• pronni'igo o seguinte 

DECRETO LEGlSLATIVO_N• 31, DE 1994 

Autorb.a o envio de contingente milita[' para o 
processo de pacificação política de Angola. 

O. 6,ngressÓ Nacional decreta: 
Art. I 0 E concedida autorização para o envio de contingente 

militar para o processo ele pacificação política de Angolã.. 
Art. 2° Esta Decreto Legislativo entra em vigor na data de 

sua publicação. 
Senado Federal, 16 de dezembro de 1994. - Senador Hum· 

berto Lucena, Preside::~.te. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Hum
berto Lucena, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, 
item 28, do Regimento Interno; protDnlgo o seguinte 

DECRETO-LEGISLATIVO N'32,DE 1994 

Aprova os textos do Acordo de Transporte 
Fluvial pela hidrovia Pamguai Paraná (Porto de Cá~ 
ceres·Porto de Nova Palmira) e de seus Protocolos 
Adidouais sobre Assuntos Adoaueiros, Navegação e Se
gurança, Segur-os, Condições de lgualdade de Oportu
nidades para Maior Competitividade, Solução de Coo· 
trovérsias e Cessação Provisória de Bandeira. 
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EXPEDIENTE 
Centro Gráfico do Senado Federal 

MANOEL VlbELA DE MAGALHÃES 
Dfretor-Geral do Senado Federal 
AGACIEL DA SILVA MAIA 
Diretor Executivo 
LUIZ:AUGUSTODAPAZJÚNIOR 
Diretor Administrativo 
LUIZ CARLOS BASTOS 
Diretor Industrial 
R.0R1AN P<UGUSTOCOUf!NHO MADRUGA 
Diretor Adjunto . 

O Congresso Naclooal decreta: 
Art. 1° São aprova'do& -Os textos do Acordo de Transporte 

Fluvial pola hidrovia Paraguai-Panmá (Porto de Cice.-Porto de 
Nova Palmira) e de seus Protocolos A<licionais 50bre Assuntos 
Aduaneiros, Navegação e Segurança, Seguros, Condições de 
Igualdade de Oportwúdade, Jl8Ill Maior Competitividade, Solução 
de Controvémas e Cessação Provisória de Bandeira. 

Parigmfo único. São sujeitos à aP=iação do COngreSSo 
Nacional quaisqu~ atos que, impliquem revisio do referido Acar~ 

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL - , ' 

lropressosobrespoosabilidadeda MesadoSeoadoFederal 
ASSINATURAS 

Semestral ------- RS 23,i4 

Tiragem: 850 exemplares 

do ou de qualquer de seus Protocolos Adicionais, bem como 
quaisquer atos que, nos 1eJi1D.OS do art. 49, inciso I. da Constituição 
Federal, ~tem encargos ou compromissos gravosos ao patri
mônio nacionaL 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Seoado Federal, 16 de dezembro de 1994.- Senador Hum- . 
berto Luceoa, Presidente. 

ACORDO OE TRANSPORTE FLUVIAL 
PELA HIOROVIA PARAGUAI ~ PARANA 

(Porto de Cáceres - Porto de Nova Palmira) 

Os Plenipotenciártos da RepQblica Argentina, da RepQblica 
da Bel ívia, da RepQbl ica Federativa do Brasil_, da RepQbl ica do 
Paraguai e da RepQblica Oriental doUruguai, 

CONVENCIDOS de que para a concretização do processo de 
integração regional é necessário contar com serviços de transpor
te e de comunicações eficientes e adequados aos requerimentos 
-atuais do comércio e do d~senvolvim~ntó; 

PERSUADIDOS de que a Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de 
Cáceres-Porto de Nova Palmira) constitui um fato r de suma 
importância- para a integração física e econOmica dos Países da 
Bacia do Prata; 

' 
SEGUROS de que o desenvolvimento da Hidrovia Paraguai-Paraná 

IPorto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) cria uma comunidade de 
interesses que deve ser apoiada de forma adequada, eficaz e 
conjunta, baseada na igualdade de direitos e oorigações de seus 
paises ribeirinhos; 

DECIDIDOS a cri ar as condições necessárias pa:ra conceder-se 
todas as facilidades e garantias possíveis a fim de obter a mais 
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ampla liberdade de trânsito fluvial, de transporte de p~ssoas e 
de. bens e a livre nagevação; 

RECONHECENDO que .. devem ser eliminados todos os entraves e 
restrições adnii'nistrativas, regulamentares e de-procedimento e· 
a necessidade de criar a tal .fim um âmbito normativo comum, com 
a ~ina~idade de desenvolver~m comércib fluido e uma atividade 
fluvial.~!iciente; 

REAFIRMANDO o princípio da livre ·navegação dos rios da Bacia 
dtl Prata,- estabelecido pelos países ribeirinhos da Hidrovia 
Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) em suas 
legislações e nos tratados int~rnacionais_em vigor; 

CONSIDERANDO o Tratado de Brasil i a de 1969 como marco 
político para a integração física da Bacia do Prata e à luz da 
Resolução NQ 238 da XIX Reunião de Chanceleres da Bacia do Prata; 
e . 

o 

TENDO PRESENTE os ·princípios, objetivos e mecanismos do 
Tratado de Montevidéu 1980 e o disposto nos artigos dois e dez 
da Resolução NQ 2 do Conselho de Ministros da Associação, 

-
CONCORDAM em ce 1 ebrar, ao amparo do referi do_ Tratado, o 

presente Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai
Paraná (Porto de C.áceres-:Porto de Nova Palmira). 

CAPITULO I 

.Objeto e alcance ·do Acordo 

Artigo· 1.- O presente Acordo tem por objeto fac i 1 i ta r a 
navegação e o transporte come-rcial,. fluvial longitudinal na 
Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova 
Palmira), doravante ··a Hidrovia'', no âmbito do Tratado da Bacia 
do Prata, mediante o estabelecimento de um marco normativo comum 
que favoreça o desenvolvimento, a modernização e a eficiência 
dessas operações e que facilite e permita o acesso em condições 
competitivas aos mercados de ultramar. 

Artigo 2.- A Hidrovia compreende os Rios Paraguai e Paraná, 
incluindo os diferentes braços de desembocadura deste último, 
desde Cáceres na República Federativa do Brasil, até Nova Palmira 
na República Oriental do Uruguai e o Canal Tamengo, afluente do 
Rio Paraguai, compartilhado pela República da Bol i via e pela 
República Federativa do Brasil. 
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Artigo 3.- As disposições do presente Acordo~ão aplicáveis 
à navegação, ao comércio e ao transporte de bens e de pessoas 
que compceendam a utilização da Hidrovia. 

Excetua-se desta norma a passagem de navios de guerra e 
outras embarcações com ativjdades sem fins de comércio, bem como 
o transporte fluvial transversal fronteiriço, os quais se 
regerão pelos tratados e pelas normas existentes ou que forem 
celebrados no futuro entre os países ribeirinhos da Hidrovia ou 
entre estes e terceiros países. 

CAPITIULO II 

Liberdade de navegação 

Artigo 4.- Os países signatários reconhecem-se reciprocamen
te a liberdade de navegação em toda a Hidrovia das embarcações 
de suas respectivas·bandeiras, bem como a navegação de embarca
ções de terceiras bandeiras. 

Artigos.- Sem prévio acordo dos países signatários, não se 
poderá estabelecer nenhum imposto, gravame, tributo ou direito 
sobre o .transporte, as embarcações ou suas cargas, baseado 
unicamente no fato da navegação. 

CAPITULO II I 

r sua 1 dada d.e. tratamento 

Artigo 6.- Em todas as operações reguladas pelo presente 
Acordo os países signatários outor~am reciprocamente às embarca
ções de bandeira dos demais países signatários idêntico tratamen
to ao concedido às embarcações nacionais em matéria de tributos, 
tarifas, taxas, gravames, direitos, tramites, praticagem, 
pilotagem, reboque, serviços portuários e auxiliares, não se 
podendo ter nenhum tipo de discriminação por razão da bandeira • 

. Artigo 7.- ·Os países signatários compatibilizarão e/ou 
harmonizarão suas respectivas legtslações na medida em que seja 
necessário, para criar condições de igualdade de oportunidade, 
de forma tal que permitam simultaneamente a 1 iberal ização do 
mercado, a redução de custos e a maior competitividade. 

Artigo a.- Todas as vantagens, favores, franquias, imunida
des e privilégios que os países signatários aplicarem às 
embarcações em todas as operações regidas pelo presente Acordo, 
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em virtude de convênios entre os países signatários ou entre 
estes e terceiros países ou que concedam de forma unilateral a 
qualquer um deJes, serão extensivas automaticamente aos demais 
países signatár·ios do presente Acordo. 

CAPITULO IV 

Liberdade de trânsito 

Artigo 9 .. -. ~ reconhecida a 1 iberdade de trânsito pela 
Hidrovia das embarcações, bens e pessoas dos paises signatários, 
e somente poderá ser cobrada a taxa em retribuição aos serviços 
efetivamente prestados aos mesmos. 

Igualmente se reconhece entre os países signatários a 
liberdade de transferência de carga, alijamento, trasbordo e 
depósito de mercadorias em todas as ins.talações habilitadas para 
esses efeitos, não se podendo efetuar discriminação alguma por 
causa da origem da carga, dos pontos de partida, de entrada, de 
saída ou de destino ou de qualquer outra circunstância relatjva 
à propriedade das mercador i as, das embarcações ou da naci ona 1 i da
de das pessoas. 

CAPITULO V 

Reserva de carga 

SEÇ.IIO 1. 

Reserva de Carga Regional 

.. . Artigo 10.- O transporte de ben~ e de pessoas entre os 
países signatários que se efet.ue com o·rigem e destino em portos 
localizados na Hidrovia está reservado aos armadores dos países 
signatários em igualdade de direitos, tratamento e condições 
estabe]ecidas no presente Acordo. 

O exercício do direito de 
efetivar~se-á de forma multilateral 
no princípio de reciprocidade. 

SEÇ.IIO 2 

reserva de carga regional 
e sua implantação se baseará 

Reserva de Carga Nacional 

Artigo 11.- Ficam 
bandeira dos países que 
em vigor do presente 

eliminadas em favor das embarcações da 
integram a Hidrovia, a partir da entrada 
acor_do, as 1 imitações existentes ao 
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transporte de determinados bens ou pessoas reservados em sua 
totalidade ou em parte às embarcações que naveguem sob bandeira 
nacional_do pais de destino ou de origem. 

Fi c a exclui do do âmbitO de ap 1 i cação deste acordo e de seus 
Protocolos o transporte de cabotagem nacional, o qual está 
reservado às embarcações dos respectivos paises. 

Disposição transitóri~ 

A República do Paraguai se ~ómpromete a eli~fnar cinquenta 
por cento (50%) de sua reserva de carga em 31 de agosto de 1992, 
e dez por cento (10%) adicional a partir ~a entrada em v1gor do 
Acordo. 

Após sua entrada em vigor, eliminará vinte por cento (20%) 
em 31 de dezembro de 1993 e os restantes vinte por cento (20%) 
antes de 31 da dezembro de 1994. 

CAPITULO VI 

Armador da Hidrovia 

Artigo 12.- Para os ef13itos do presente ACOrdo se considera
rá Armador da Hidrovia os armadores dos países signatários, 
reconhecidos como tais por suas respectivas legislações. 

Artigo 13.- As em_barca_çi5es fluviais registradas como tais 
em cada um dos países signatários serão reconhecidas como 
embarcações da Hidrovia pelos outros países s-ignatários. Para 
tais fins, os organismos nacionais competentes trócarão as 
informações pertinentes. 

Artigo 14.- os armadores da lii_drovia poderão utilizar na 
prestação de seus serviços embarcações próprias ou sob contrato 
de afretamento ou arrendamento a·casco nu, de conformidade com 
a legislação nacional de cada pais signatário. 

Artigo 15.- Os países signatªrigs se comprometem a adotar 
as normas necessárias para facilitar o desenvolvimento de 
empresás de transporte na Hidrovia, com participação de capitais, 
bens' de capital, serviços e demais fatores de produção de dois 
o'u mais países signatáriOs-. -

CAPITULO VII 

Facilitação do transporte e do comércio 

Artigo 16.- Com a rinalidade d~ facilitar as operações de 
transporte de bens, pessoas e de comércio que se realizem na 
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Hidrovia, os países signatários se comprometem a eliminar 
gradualmente os entraves e restrições regulamentares e de 
procedimento_que obstaculizem o desenvolvimento dessas operações. 

Artigo 17.- Com a finalidade de lograr o cumprimento do 
presente. ~.cordo, os pafses-signatários convêm-·em celebrar, sem 
prejuízo de outros oportunamente indicados, os seguintes 
Protocolos Adicionais: 

a) Assuntos Aduaneiros 
b) N~vegação e Segurança 
c) Seguros 
d) Condições de i gua 1 dade de oportunidades para uma ma i o r 

competitividade . 
e) Solução de controvérsias 
f) Cessação Provisória de Bandeira 

CAPITULO VIII 

Serviços portuários e Serviços Auxiliares de Navegacão 

Artigo 18.- Os países signatários garantem-se mutuamente as 
fac i 1 idades que se outorgaram· até ó presente momento e as que 
outorgarem no futuro para o acesso e operàções em seus respecti
vos portos localizados na Hidrovia. 

Artigo 1g.- Os paises signatários promoverão medidas 
tendentes a i ncre-riientar a efi cfêni::i a dos serviços portuários 
prestados às embarcações. e às cargas que se movimentarem pela 
Hidrovia e ao desenvolvimento das ações de cooperação em matéria 
portuária e_pe coordenação de transporte intermodal. 

Artigo 20.- Os paises signatários adotarão as medidas 
necessárias para criar as condiÇões que permitam otimizar os 

. serviços de praticagem de porto e praticagem fluvial para as 
operações de transporte fluvial realizadas pelas embarcações dos 
países que integram a Hidrovia. 

Artigo 21.- os paises signatários revisarão as característi
cas e "custos dos serv'1Ços de praticagem fluvial e _de porto com 
o oqjet'ivo de readequar sua estrutura, de modo a harmonizar as 
condições de prestaÇão do serviço, reduzir seus custos e garantir 
uma eqüitativa e igualitária aplicação destes para todos os 
armadores da Hidrovia. 
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CAPITULO IX 

Orgãos do Acordo 

Artigo 22.- Os órgãos do Acordo são: 

a) o Comitê Intergovernamental da Hidrovia (C.I.H) -órgão do 
Tratado da Bacia do Prata- é o órgão político. 

b) a Comissão do Acordo -doravante "a Comissão"- é o órgão 
-técnico. 

Os países signatários designarão os organismos nacionais 
competentes para a aplicaç~o do presente Acordo. Os representan
tes acreditados destes organisrnos __ const_ituirão a Comissão, que 
será- o órgão técnico para a ap 1 i cação, acompanhamento e desenvo 1-
vimento do Acordo dentro das competências atribuídas no artigo 
23. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Artigo 23.-.A Comissão terá as seguintes funções: 

zelar pelo cumprimento das disposições do presente Acordo 
para resolver os problemas que se apresentarem em sua 
aplicação; 

estudar e propor a adoção de medidas que facilitem o cumpri
mento dos objetivos do presente Acordo; 

aprovar seu regulamento interno e estabelecer as disposições 
que considere necessárias para seu funcionamento; · 
recomendar. ao C.I.H. modificações ou acréscimos ao presente 
Acordo; 

informar o C.I.H., pelo menos uma vez por ano, dos avanços 
logrados nos compromissos e os resultados alcançados na 
aplicação e no desenvoh<iriiento do presente Acordo; e 

cumprir qualquer outra tarefa determinada pelo C.I.H. 

Artigo 24.- A Comissão poderá convocar reuniões de represen
tantes,de outros organismos da Administração Pública e do Setor 
Privado para facil 1 ta r a ap 1 i cação e o desenvolvi menta do Acordo. 

Artigo 25.- Cada país signatário terá um voto e as decisões 
da Comissão serão tomadas por unanimidade e com a presença de 
todos os países signatários. 
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CAPITULO X 

Solução de Controvérsias 

Artigo 26.- As controvérsias que surgirem por moti,•- : ~ _ 
interpretação, aplicação ou ·descumprimento das disp.- .o 
presente Acordo, bem como de seus Protocolos e das u·-' --"'" de 
C.I.H. e da Comissão do Acordo serão submetidas ao procedimento 
do Protocolo sobre Solução de Controvérsias, previsto no Artigo 
17, alínea e) do presente Acordo. 

CAPITULO XI 

Avaliação e ajustes 

Artigo 27.- A Comissão aya 1 i ará, anua 1 mente os resultados 
alcançados no âmbito do presente Acordo; devendo apresentar suas 
conclusões ao C.I.H. para sua consideração. 

Artigo 28.~ Anualmente, por ocasião da avaliação mencionada, 
a Comissão poderá--levar à consideração do C.I.H. propostas de 
modificação e. desenvolvimento e/ou aperfeiçoamento do presente 
Acordo. 

Artigo 29.-:_As modificações e acréscimos ao presente Acordo 
deverão ser aprovadas pelo do C.I.H. e formalizados por meio de 
Protocolos Adicionais ou Modificatórios. 

CAPITULO XII 

Entrada em Vigor e Duração 

Artigo 30.- O presente Acordo e seus-Protocolos adicionais 
entrarão.em vigor 30 dias após a data em que a Secretaria-Geral 
da ALADI comunicar aos países signatários o recebimento da última 
notificação relativa ao cumprimento das disposições legais 
internas •necessárias a sua entrada em vigor, e terá uma duração 
de dez (10) anos. 

Seis meses antes do término da vigência, as partes se 
reunirão com a finalidade de avaliar os resultados do Acordo para 
determínar conjuntamente a conveniência de prorrogá-lo. 

Não obstante, este prazo poderá ser antecipado pelo C.I.H., 
levando em· conta os avanços logrados no desenvolvimento do 
Acordo. 
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Neste caso, será fixado um novo período de vigência, o qual 
poderá ser indefinido. 

CAPITULO XIII 

Adesão 

Artigo 31.- O presente Acordo estará aberto à adesão, com 
pré vi a negociação, dos países-membros da ALADI que desejarem 
participar em todos os aspectos do Progràma da Hidrovia Paraguai 
- Pàraná. 

·Artigo 32.- A adesão será forma 1 i zada uma vez que se tenham 
negociado seus termos entre os países signatários- e o país 
se 1 i c i tanta, medi ante a c e 1 abração de Protoco 1 o Adiciona 1- ao 
presente Acordo, o qual entrará em vigor trinta (30) dias após 
o cumprimento dos requ1sitos estabelecidos no parágrafo primeiro 
do Artigo 30 do presente Acordo. , 

CAPITULO XIV 

Denúncia 

Artigo 33.- Qualquer país signatário do presente Acordo 
poderá denunciá-lo transcorridos ~uatro (4) anos de sua entrada 
em vigor. Para tal fim, notificará sua decisão com sessenta (60) 
di as de antecedência, depositando o instrumento respectivo na 
secretaria-Geral da ALADI, a qual informará da denúncia os demais 
países signatários. Transcorridos sessenta (60) dtas da formali
zação da denúncia, automat icament_e cessarão para o pa fs denun
ciante os dir8itos e obrigações contraídos em virtude do presente 
Acordo. 

CAPITULO XV 

Disposícões Gerais 

Artigo 34.- Nenhuma das disposições do presente Acordo 
poderá limitar o direito dos países signatários de adotar medidas 
para proteger o meio ambiente, a salubridade e a ordem pública, 
de acordo com suas respectivas legislações internas. 

Artigo 35.- O presente Acordo será denominado ··Acordo de 
Santa Cruz de la Sierra". 
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Artigo 36.~ A Secretaria-Geral da ALADI será a depositária 
do presente Acordo e enviará cópia do mesmo, devidamente 
autenticada,-aos Governos dos países signatários. 

EM F(: DO QUE, os respectivos Plenipotenci-, · 
o presente Acordo no V a lle de Las Lei'ías, Oeparr.c, ... , .. 
Provincia de Mendoza, República Argentina, aos vinte e ~e1s 01as. 
do mês de junho de mil novecentos e noventa e dois, em um 
original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos 
'i gua 1 mente :vá 1 i dos-. - - - · 

da República 

Ronald Maclean 

Celso Laper 

Alexis Fruto~~~ 
Pelo Gover~epúblic• 

Héctor Gros Espi~ 
Pe.lo G · 

.o~--

0 B~asi 1: ~t>-' 

do Par agua i: k/~ G · '··L:.•:.•L 
/ hu;,..,..1.1u legrsl+c· Jvo 

í'D"II• n-711 • ow, • I· I 

t. FI•,. (f .-.L:::;--r- . ·~L,.,.. 
Oriental do Uruguai': / 

~~Te. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE ASSUNTOS ADUANEIROS 

Os Plenipotenciários c!ª _Fl_epúbl ica Arg_entina, da República 
da Bolívia, da República Federai1va--do Brasil, da República do 
Paraguai e da República Oriental do Uruguai, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos segundo poderes 
outorgados em boa e devida forma, concordam em :>ubscrever o 
presente Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná. 

CAPITULO L," 

Definiçé5es 

Artigo 1.- .Para os fins do presente Protocolo; entende-se 
por: 

a. Trânsito aduaneiro i~ternacional: o regime sobre o qual as 
mercadorias sujeitas ao controle·aduaneiro são transportadas 
de um recinto aduaneiro a outro· ên\' uma me:~:: : ;:·- -
aecorrer da qual se cruzam uma ou v-árias-fronteiras . 

. b. Operação de trânsito ad~aneiro internacional: transporte de 
mercadorias da j-urisdição de uma alfândega de saída até a 
ju~isdição de uma alfândega de destino localizada em outro 
p~is, -sob o re~ime estabelecido no presente Protocolo. 

c. Alfândega de partida: repartição aduaneira do território que 
compreende os cinco países signatários do Acordo, sob cuja 
jurisdição se inicia- uma operação de trânsito aduaneiro 
internacional e ondé são carregadas as mercadorias nas 
unidades de transporte e colocados os lacres aduaneiros. 



Dez\=lxo de 1994 DIÁRIODO CONGRESSO NACIONAL (Seçio m Sexta-feira 16 9283 

d. Alfândega de embarque fluvial: repartição aduaneira sob cuja 
jurisdição se real·iza o trasbordo das mercadorias_ ou se 
inicia o-trecho fluvial de uma operação de trânsito aduanei
ro internacianal. 

e. Alfândega de desembarque fluvial: repartição aduaneira sob 
~uja jurisdição se conclui o trecho fluvial de uma operação 
de trânsito aduaneiro i nternaci ona 1 ou se trasferem as 
mercadorias para outro meio de-transporte. 

f. Alfândega de·destino: repartição aduaneira do território que 
compreende os cinco países signatários deste Acordo sob cuja 
jurisdição se conclui uma operação.. de trânsito aduaneiro 
internacional e onde ingressarão as mercadorias em novo 
r~gime aduaneiro. 

g. Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Trânsito 
Aduaneiro, doravante· "MIC/DTA": documento pe 1 o qua 1 o de c 1 a
rante indica perante a alfândega de partida o regime 
aduaneiro que se deve dar às mercador i as e fornece as 
informações necessárias para s~a aplicação. 

h. Declarante: pessoa que de acordo com a legislação de cada 
país signatário, soricita o iníci'o de uma ·operação de 
trânsito· aduaneiro i nternaci ona 1 nos termos do presente 
Protocolo, apresentando um Manifesto Internacional de 
Carga/Declaração de Trânsito Aduaneiro perante a alfândega. 
de parti da e responde perante as autoridades competentes 

i . 

·pela exatidão de sua declaração. 

Controle 
assegurar 
alfândega 

aduaneiro: conjunto de medidas tomadas para 
o· cumprimento das leis e regulamen-tos que a 

esteja incumbida de aplicar. 

j. Entreposto Aduaneiro: reg1me especial em virtude do qual as 
mercadorias são·armazenaaas sob" controle aduaneiro em um 
reei nto aduana i r o constituí do por e di fi cação, com ou sem 
pátio, em uma áfea determ1nada e habilitada para armazenar 
mercador i as com suspensão do pagamento dos gravames a e 
importação ou de exportação. 

k. Garantia: obrigação que se assume, a critério da alfândega, 
com o objet i vo ·de assegurar o pagamento dos gravames ou o 
cumprimento de outras obrigações contraídas perante a mesma. 

1 . Gravámes à- fmportação ou à export wão: di rei tos aduana i ros 
e qualquer outro encargo de efeitc 'equivalentes, de caráter · 
fiscal, monetário, cambial ou d, qualquer natureza, que 
incidam sobre as importações e s exportações. Não estão 
c.ompreend i dos neste conceito as Laxas e encargos aná 1 ogos 

·quando corresponderem ao custo dos serviços prestaaos. 
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m. Meio ou un~idade de transporte: embarcação, barcaça, comboio, 
rebocador, vagão ferroviário, ·caminhão, conta i ner ou 
qualqoer outro veículo utilizado para· o transporte de 
mercadorias. 

tl. Transbordo: 
aduaneiro, 
descarga a 
destino. 

transferência de mercadorias, sob controle 
de um veículo para outro, compreendida sua 
terra, com o objetivo de prosseguir até seu 

"· -Transportador ou transportista: pes-soa física ou jurídica 
hab i 1 i tada a rea 1 i zar ·o transporte -de mercador i as nos termos 
do presente Protocolo. 

Operador de transporte multimodal: pessoa jurídica habi 1 i ta
da a realizar operações de transporte de mercadorias por 
mais de um modo nos termos do presente Protocolo. 

q. Tornaguia: cópia do- MIC/OTA referendada pe1a alfândega de 
destino que comprova o cumprimento da operação de trânsito 
aduaneiro 1nternacional. 

CAPITULO II 

A~bito de aplicacão 

Artigo' 2.- As ~isposições do presente Protocolo são 
aplicáveis ao transporte de mercadorias em unidades de transpor
te, cuja realização inclua á Hidrovia Paraguai-Paraná~(Porto~de 
ráceres-Porto de Nova Palmira l e compreenda pe 1 o menos os 
l.erntór·ios de· dols países signatários, cruzandcr -no mínimo uma 
fr·onteira entre a alfândega de partida e a alfândega de destino. 

Os termos deste Protocolo são aplicáveis ao transporte de 
~r.adorias entre os países signafários e ao transporte prove-

'ê!tH.e ou dest1nado a terceiros países que não façam parte do 
· !:·•srno. 

A.: .. ~iHo . ..J.·· Os países sígnatários aeordam aplicar o regime 
~.-·ijns i to aduaneiro às mercador i as que, transportadas sob este 

. egime, devam entrar temporariamente em um depósito, no transcur
so de uma mesma opM'ação de trânsito aduaneiro ou ser objeto de 
~.ransbordo. 

CAPITULO III c 

§.uspensão de gravames à j mportacão ou à exportacão 

t,r·Ugo 4.- As mercadorias trans~ortadas Eõ!lll ___ t_r-_ãnsito 
,,~,-,,)Jro wten1acional- ao--àrnparÕc::-codó- p·r~sente-Protocolo, não 
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estarão sujeitas ao pagamento de gravames à importação ou à 
exportaÇ~o eventualmente exigíveis enquanto durar a operação de 
transito, com- exceÇ'ão do pagamento de taxas por serviços 
efetivamente prestados. 

CAPITULO IV 

Condições técnicas das unidades de transporte 

Artigo 5.- _ As uni dadas ut i 1 i zadas para o transporte de 
mercadorias em aplicação.do presente Protocolo devem satisfazer 
as seguintes condi Ç.Ões :. 

a. que se lhes possa colocar lacres aduaneiros de maneira 
simples e eficaz; 

t>. que nenhuma mercadoria possa ser extraída da parte lacrada 
da unidade. de· transporte ou ser introduzida nesta sem deixar 
marcas· visive.is de.manipu.lação irr-egular ou sem ruptura do 
lacre aduaneiro; 

c. ~ue não tenham nenhum espaço oculto que permita dissimular 
mercadorias; 

d. q~e todos os espaços capazes de conter mercadorias sejam 
facilmente acessiveis para inspeções adu~neiras; e 

e. que sejam i·dentificáveis mediante marcas e números gravados 
que não possam ser alterados ou modificados. 

Artigo 6.- Cada pais signatário se reserva o direito de 
fazer ooservavões ·à -aprovação das embarcaÇões. ·ou . .meios de 
transporte quando não reúnam as condições mínimas para efeitos 
de controle aduaneiro estabelecidas no artigo anterior. Não 
obstante, comprometem-se a não ~trasar o transporte quando as 
deficiências comprovadas forem de pouca importância e não 
impliquem riscos de. fraude. 

Artigo 7.- As autoridades aduaneiras poderão habilitar 
de'pós i tos part 1 cu 1 ares a fim de armazenar peças de rePósi ção e 
acessórios sob controle aduaneiro, indispensáveis para a 
manuter.~ção' das unidades de transporte e equipamentos das empresas 
dos outros países sígnatários, que operem pela Hidrovia. A 
entrada e saida dos mesmos estarão isentas de gravames à 
importação e à exportação. 

As peças de reposição e acessórios que tiverem sido 
substituídos serão reexportados a seu pais de procedên~1a, 
abandonados em favor da Administração de Alfândegas ou destru: dos 
ou privados de qualquer valor comercial, sob contr~le aduan71ro, 
devendo assumi r o transportador qua 1 quer custo que 1 sso or1 91 na r. 
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CAPITULO V 

Lacrea aduaneiros 

Artigo a. Os lacres aduaneiros utilizados em uma operação 
de trãnsi to aduaneiro internaciona 1 efetuada ao amparo do 
presente Protocolo devém responder às condições mínimas 
prescritas em seu Apêndice I. 

Os países signatários aceitarão os 1 acres aduaneiros que 
respondam às condições mínimas prescritas, quando tiverem sido 
co 1 oca dos pe 1 as autoridades aduaneiras de outro país. Esses 
lacres gozarão, no território dos demais países signatários, da 
mesma proteção jurídica que os lacres nacionais. 

Artigo 9.- Nos casos em_Que __ pelas características da carga
ou dos meios de transporte não for possível a colocação de 
lacres, as alfândegas tomarão as medidas de controle especiais, 
sem encarecer riem demorar as operações de tran~porte. 

CAPITULO VI 

pec 1 aracão das mercador::i as_ e. responsabi 1 i da de 

Artigo 1 O. Para ser admiti do no reg i me de trãns i to aduaneiro 
1nternacional aqui estabelecido;· deVerá apresentar-se, 'para cada 
uni da de de. transporte, perante as autoridades da a 1 fândega de 
parti da, um MIC/DTA conforme oc·mode lo e 'notas exp 1 i catfvas que 
constam no Apêndice II do pre<;ente Protocolo, devidamente 
preenchido e no número de exemplares que forem necessá~ios para 
cumprir c.om todos os controles e requerimentos durante a operação 
de trânsito. -- - -

Artigo 11.- O transportador pe 1 o trecho que 1 h e corresponda 
ou o operador de transporte multimodal habilitado são responsá
veis perante as autoridades aduaneiras pelo cumprimento das 
obrigações derivadas da aplicação do regime de trânsito aduaneiro 
internacional e, em particular, estão obrigados a assegurar que 
as m~rcadori as _cl:'leguem intactas à a l fãndega de destino, de acordo 
com· as condições· estabelecidas· no presente Protocolo. 

Artigo 12.- O 
infrações aduaneiras 
ções. 

de c 1 ar ante L o ún_ico responsável pe 1 as 
der1vadas dás i-rie~~tidões -de suas declara-
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CAPITULO VII 

Garantias 

Artigo 13.- Para cobrir as obrigações fiscais eventualmen~e 
exigfveis •. durante o desenvolvimento da operação de trânsito, 
constitue-se de pleno d1r.eito em gárantia a totalidade das 
unidades de transporte das empresas intervenientes , · para-cujos 
efeitos estas empresas deverão registrar-se perante as autorida
des aduaneiras dos países signatár-ios. Em caso de impedimento 
para sua,aplicação o responsável poderá optar por outros tipos 
de garantias ·a critério da autoridade aduaneira. 

CAPITULO VIII 

Formalidades aduaneiras 

SEÇAO 1 - Na Alfândega áe partida 

Artigo 14.--_ As _mercadorias que serão submet,idas ao regime 
de trânsito aduaneiro internacional devem ser apresentadas às 
autoridades aduaneiras da alfândega de partida, acompanhadas de 
um MIC/DTA e dos documentos comerciais de transporte. necessários. 

Artigo 15.-A_s autoridades da alfândega de partida controla
rão.: 

a. . que o MIC/DTA este_ja devidamente preenchido; 
b. que a unidade de transporte a ser utilizada ofereça a 

segurança necessária conforme as condições estipuladas no 
artigo 5..;. 

c. ·que as mercador i as transportadas correspondam em natureza 
e número às especificadas na decl.aração; e · 

d. que se tenha anexado todos os documentos necessários para 
a cp~í~.:.: "': 

Artigo 16.- Uma vez realizadas as comprovações.de rigor as 
autoridades da a 1 fândega de parti da coicearão seus ·1 acres e 
refer~ndarão o MIC/DTA. 

Este documento será registrado e devolvido ao declarante, 
que adotará as disposições necessárias para·que, nas diferentes 

etapas da operação de trânsito, possa ser apresentado para os 
fins de contra le aduaneiro. As autor i dadas da a 1 fândega de 
partida conservarão um exemplar do mesmo. 
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SEÇAO 2 
Na Alfândega de embarque e de desembarque fluvial, 

quando oão coincida com a alfândega de saída ou de destino 
respectivamente. 

Artigo 17.
as mercadorias 
controlarão: 

As autoridades da alfândega onde-se transbordam 
para ou de um meio de transporte fluvial, 

a. que a unidade de transporte a ser utilizado-: ofereça as 
,condições mínimas requeridas pelo artigo 5; 

b. que·se cumpra corretamente a operação de transbordo; 
c. que, quando se trate de containers, os lacres e marcas de 

identificação estejam intactos; e 
d. que quando se tratar de outro tipo de embalagem ou de carga 

a granel, sejam adotadas as medidas de segurança aduaneira 
que correspondam. 

Artigo 18.- Uma vez realieadas estas comprovações, a 
alfândega ele embarque fluvial referendará o documento MIC/DTA e 
conservará um exemplar para constância da operação. 

Artigo 19 .. - As demajs alfândegas no curso da Hidrovia, 
abster-se-ão de praticar inspeções ou controles às unidades de 
transporte, salvo quando estas entrarem no porto para realizar 
operações, em cujo caso se limitarão-a revisar a documentação e 
condiç~es exteriores da carga sem verificar a mercadoria, o que 
poderá ser . rea 1 i zado atrav-és Clos- meios- que os pai ses acordarem. 

SEÇAO 3 - Na alfândega de destino. 

Artigo 20.- Na alfândega de destino, as autoridades 
aduaneiras se assegurarão de que os selos ou lacres ou as marcas 
de identificação estejam intactos :e verificarão que a urtidáde de 
transporte ofereça suficiente segurança; farão, também, os 
controles que considerem necessários para assegurar-se de que 
todas as obrigações do declarante tenham sido cumpridas. 

Artigo -21 . --Estas autoridades aduaneiras certificarão sobre 
o MICiDTA a data de apresentação da unidade de transporte com a 
carga e o resultado de seus controles. Um exemplar deste 
documento assim diligenciado será devo 1 v i do à pessoa 1 n_!:eressada. 

A alfândega de destino conservará um exemplar do MIC/DTA e 
exigirá a apresentação de um exemplar adicional como tornaguia 
para ser enviada à alfândega de partida, o que se poderá efetuar 
através dos meios que os países acordarem. 
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CAPITULO IX 

Disposições gerais 

Artigo 22.- Nenhuma das disposições do presente Protocolo 
limita o direito das alfândegas, em caso de suspeita de fraude, 
a exercer a visita,· verificação das cargas ou outros c.ontroles 
julgados convenientes. 

"'-A,_r_,t...,i,.,g..,o"-·""2"'3.- Cada país signatário designará as al fándegas 
autorizadas para exercer as· runções previstas pelo presente 
Protocolo. 

Estas deverão: 

a. reduzir ao mínimo o tempo necessário para o cumprimento das 
formalidades requeridas; 

b. 'conceder .prioridade ao despacho das mercadorias perecíveis 
e as que requeiram um transporte rápido, tais como os envios 
urgentes ou de socorro por ocasião de catástrofes; e 

c. assegurar que, nos casos em que seja necessário efétLiar 
visitas, as mesmas se realizem, na medida do possível, sem· 
deter .a marcha das embarcações. · 

Artigo 24.- Os acidentes ou outros fatos de força maior, 
ocorn dos durante o transporte e oue afetem a operação de 
trânsito aduaneiro, serão comunicados à alfândega ou _outra 
autoridade competente mais próxima do lugar do fato ocorrido, a 
fim de que sejam adotadas as medidas correspondentes.- · 

Artigo 25.- As disposições do presente Protocolo estabelecem 
facilidades minímas e não se opõem à aplicação de outras maiores 
que os países signatários se tiverem concedido ou possam 
conceder-se, por disposições uni 1 atera~ s ou em virtude de acordos 
bilaterais ou multilaterais, com a condição de que a concessão 
de fac i 1 idades ma i ores não- comprometa o desenvo 1 v imento das 
operações feitas em aplicação do presenté Protocolo. 

Artigo 26.- O presente Protocolo é parte integrante do 
Acordo de Transpor'i.;e Fluvial e sua vigência e entrada em vigor 
estarão conforme o estauelecido no artigo 30 desse Acordo. · -

A Secretaria-Geral da Associação será depositária do 
presente Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autentica
das acs Governos dos países signatários. 

EM FI DO QUE, os respectivos Plenipotenci~rios subscrevem 
o presente Protocolo no ··-- Valle de Las Lei\as", Departamento 
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MalargDe, Província de Mendoza, RepQblica Argentina, aos vinte 
e seis dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e dois, 
em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente válidos. 

Guido Di ,.,., ~----
Pelo Gover. o da Repuclica Argentina: 

Ronald Maclean 

Pelo Governo da República da Bolív1a: 

Celso Laper ~ 
~e_ 
Pelo Gov 

Alexis 

· ........ . .. •.-

Héctor •Gros 
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APENDICE I 

CONDI~OES MÍNIMAS A QUE DEVEM RESPONDER OS 
ELEMENTOS DE SEGURANÇA ADUANEIRA 

(Selos e lacres) 

Sexta-fein 16 9291 

Os elementos de segurança aduaneira deverão cumprir com as 
seguintes condições mínimas: 

1. Os requis-itos gerais dos -el ementes de segurança aduaneira: 

a. ser fo·rtes e durávets; 
b. ser de fácil colocação; 
c. ser de fácil exame e identificação; 
d. não poder retirar-se ou desfazer-se sem rompê-lo ou 

efetuar-se manipulações irregulares sem deixar marca; 
e. não poder ser uti 1 izado mais de umá vt:z; e 
f. --ser de cópia ou imitação tão difícil quanto possível. 

2. Especificações materiais do selo: 

a. o tamanho e forma do selo deverão ser tais que as 
marcas de identificação sejam facilmente legíveis; 

b. a dimensão de cada orifício de um selo' corresponderá 
à do 1 acre ut i 1 i zado e deverá estar co recado .de 
maneira que este se ajuste ffi-·memente quanao o selo 
estiver fechado; 

c. o material util iza<:lo deverá ser -suficientemente forte 
como para prevenir rompimentos- acidentais, deteriora
ção excessivamente rápida (<:levido a condiçôes çlimáti
cas, agentes químicos, etc.) ou manipulações lrregula
res que não_deixem marcas; e 

d. o mate r i a 1 ut i 1 i zado ser é. escol h i do em função do 
sistema de lacre adotado. 

3. Especificações dos lacres: 

a. os lacres deverão ser fortes e duráveis, resistentes 
ao tempo e à corrosão; 

b. ó comp r·i menta do 1 a c r e deve se r c a 1 cu 1 ado de modo a nã,o 
perm1tir que uma abertura selada seja violada no todo 
ou em parte sem que o selo ou lacre se rompam ou se 
deteriorem visivelmente; e 

c. o material utilizado deve ser escolhido em função do 
sistema de lacre adotado. 

4. Marcas de identificação. 
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que: 
o selo ou lacre, segundo convenha, deve compreender marcas 

indiquem que se trata de um selo aduaneiro, pela 
aplicação da palavr~ "alfândega"; 
identifiquem o pais que a~lica o selo; e 
permitam a identificação da alfândega que colocou o 
se 1 o, ou sob cuja autoridade foi· col ceado-

APENDICE II 

INSTRUCOES PARA PREENCHER O FORMULARIO 
MANIFESTO INTERNACIONAL OE ·CARGA/DECLARACJIO DE TRANSITO AOUA- .·· 

NE!RO 
MIC/OIA 

O formulário de Manifesto Internacional de carga/Declaração 
de Trânsito Aduaneiro será preenchido de conformidade com: 

A. Indicações para preencher os campos do anverso do formulá
rio. 

Trânsito Aduaneiro - Quando o documento tem caráter de 
Declaração de Trânsito Aduaneiro marca-se na campo "Sim". 
Caso negativo, marca-se "Não". 

Campo 1 - O transportador apõe seu número e a data em que 
se el)lite o MIC. 

Campo 2- A alfândega de partida dá este número de registro 
do DIA ao aceitá-lo em trâmites, colocando a -data em que se 
emite o documento. 

Campo 3- Nome e domicílio dos transportadores. Individuali
za-se o transportador que subscreve e apresenta. o MIC/DTA 
à alfândega de saída, ind1C::-ando seu endereço e país de 
domicílio, e os dema1s transportadores participantes da 
operação. 

Campo 4 --Identificação das unidades de transporte, por 
trecho. Indica-se o país __ e o _número de matrícula das 
unidades de transporte amparadas por este documento. 

Campo 5- Nome e endereço-do remeten~~- Individualiza-se a 
pessoa que envia áo ex te ri o r as mercador i as, indicando seu 

endereço e o país de aomi~flio. 

Campo 6- Nome e endereÇo do destinatário. Individualiza-se 
a pessoa à qual vão destinadas as mercadorias, indicando seu 
endereço e pais de domicilio. 
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Campo 7 - Lugar e país de carga. Indicam-se o lugar e o pais 
onde se carregam as mercadorias a bordo da(s) unidade(s) de· 
transporte.-

campo B - Lugar e país de destino. Indicam~se o lugar e 0 
país onde se terminará à operaçã~ de trânsito aduaneiro 
internacional. 

Campo 9 - Nome e domicílio do consignatário. Se existe uma 
pessoa facultada para receber as mercadorias no déstino 
diferente do destinatário, individualiza-se essa pessoa, 
indicàndo·seu endereço-e o país de domicilio. 

Campo 10 - Número·dos conhecimentos.-Para cada partida de 
mercadorias se indica o número do conhecimento de embarque 
que ampara seu transporte ; nternaci ona·l. 

Campo 11 - Quantidade de volumes. Indica-se a quantidade 
total dos volumes que compõem cada partida de mercadorias. 
No final do campó se registra a soma destas quantidades. 

cámpo 12 
de cada 
registra 

-Peso bruto em quilogramas. Indica-se o peso bruto 
partida de mercadorias. N·o final do campo se 
a soma destes pesos. 

Campo 13 - Valor FOB em US$. Indica-se o valor que tinha 
cada parti da de mercador i as no tempo e 1 ugar em que o 
transportador se fez cargo da mesma, expresso em dólares dos 
Estados Unidos da América. No final do campo se registra a 
soma destes valores. 

Campo 14 - Marcas· -e números, ,descrição das mercador i as. 
Indicam-se· as marcas e os números que figuram nos.. volumes 
de cada partida de mercadorias, bem como sua .descrição, que 
figura no documento de exportação correspondente. 

Campo 15 - Número dos lacres. Indfta-se a série e o ~~

dos lacres ou selos colocados na unidade de transporte, ou 
a cada um dos volumes se a unidade não é lacrável. 

Campo 16 - Observações da a 1 fándega de parti da. São anotadas 
quaisquer observações sobre a operação de trãns i to aduaneiro 
internacional, as mercadorias ou outras que a alfândega de 
partida considerar pertinentes. 

Campo 17 - Assinatura e carimbo do responsável. Na parte 
inferior apõe-se a data e o lugar em que se subscreve. 

Campo 18 - Assinatura -e -car-i-mbo .da- alfândega d.e _pa_rt_ida. 
Registra-se a assinatura e o carimbo do funcionário respon-
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sável pela alfândega que autoriza o inicio da operação.de 
trânsito aduaneiro i nternac i o na 1 . Na parte inferi o r anota-se 
a data desta intervenção. 

Campo 19 a 22 - Assinatura e carimbo do transportador 
responsável pelo transporte realizado em cada trecho. 

B. Indjcacões para preencher os campos do reverso do formulá-
.c..i.Q. 

Os campos do reverso do MIC/DTA são reservados para o uso 
das autoridades aduaneiras e de transporte que intervem nos 
_trâmites fronteiriços associados com este tipo de operação, 
tanto nos pafses de transito como nos. de safda e de destino, 
bem como para a a 1 fândega deste ú 1 ti mo onde se efetúe a 
nacionalização das"mercadorias individualizadas no anverso 
ao fi na 1 i zar a operação de trãnsi to aduaneiro i nternaci ona 1. 
Os trâmites que cada alfândega deverá realizar estão 
estipulados no Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte 
Fluvial pela Hidrovia Paraguai - Paraná (Porto de Cáceres -
Porto de Nova Palmira) sobre Assuntos Aduaneiros. 

Campo 23 - Lugar e pais de escala. Indica-se o porto e o 
país em que o meio de transporte ingressou a realizar 
operações no transcurso de uma operação de trânsito aduanei
ro. 

'"Campo, 24 - Data. A a 1 fândega de esc a 1 a apõe a data em que 
se realizam estas operações. 

Campo 25- Operações realizadas. A autoridade aduaneira 
especifica quais foram as operações realizadas nesse ponto 
de escalà. 

Campo 26 - Modificações/Mudanças do meio de transporte. A 
autoridade de transporte desse porto de esca:la pormenoriza 
as modificações ocorridas no meio de transporte. 

Campo 27 - Assinatura e carimbo da alfândega. Registra-se 
a assinatura e o carimbo do funcionário responsável pela 
a 1 fândega do porto de esca 1 a que autori-zou as operações 
.realizadas na mesma.··- - -- -

Campo 28- Assinatura e carimbo da autoridade interveniente. 
Registra-se a assinatura e o carimbo da autoridade de trans
porte que supervisionou as modificações ou mudanças ocorri
das no meio de transporte. 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO OE TRANSPORTE FLUVIAL 

PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE SEGUROS 

Os Plénipotenciários da República Argentina, da República 
da Bollvia, da República Federativa do Bra~il, da República do 
Paraguai e da República Oriental do Uruguai, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos segundo poderes 
outorgados em boa e devida forma,. convêm em subscrever o presente 
Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná. 

CAPITULO I 

Sistema Comum de Cobertura 

Artigo 1 • - os -países s·fgnatãrfos--adotarão critérios- comuns 
de cobertura destinados à indenização por dan_os ocasionados a 
interesses s.egurávei s das ernbar-caçÕes' tr i pu 1 ação' passageiros' 
me i o ambiente e de terce i r os. · Regui amentarão, i gua 1 mente, as 
cond1ções gerais das apólices de seguro. 

CAPITULO II 

Riscos Seguráveis 

Artigo 2.- Os países signatários estabelecerão a obrigato
riedade dos Armadores que operem na Hidrovia, de cobrir os 
seguintes riscos: 

a) seguro de responsabi 1 i daoe c i v 1 1 por danos contra terce i ros, 
incluindo remoção de destroços; e 

b) seglJro da tri pu 1 ação e de passageiros por l_esões ou morte. 
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Artigo 3.- QualQuer armador que transportar substâncias 
nocivas ou combustíveis deverá, obrigatóriamente, fazer um& 
apólice de seguro que indenize e cubra os custos de limpeza das 
águas e das mar~ens nas vias navegáveis da Hidrovia, originados 
por aci.dentes de po4utção. 

CAPITULO I II 

Mecanismo de Controle 

Artigo 4.- Os países signatários estabelecerão os sistemas 
de controle da vigência das apólices de seguros e os alcances das 
coberturas obrigatoriamente exigidas neste Protocolo (artigos 2 
e 3, se corresponder). 

A verificação de seu descumprimento impedirá à embarcação 
navegar pela Hidrovia até que o Armador comprove a contratação 
desses seguros. 

CAPITULO IV 

· Ambito de Cobertura da Apólice de Seguro 

Artigo 5.- AS apólices deverão .ser feitas pelos Armadores 
que operem na A,dro~ia segundo a legislação do pafs d~ ~egistro 
da embarcação da Hldrovia ou outras, cobrir os ri~cos ex~gidos 
nos artigos 2 e 3 do presente Protocolo e ter-a mesma amplitude 
de cobertura para toda a extensão da Hiqrovia. 

Artigo 6.- Os países signatários se comprometem a facilitar 
as .gestões que permitam a remessa de divisas ao ex ter i ar para o 
pagamento-dos prêmios de seguros, indenização e gastos relaciona
dos com o contrato de seguros. 

Artigo 7.- O presente Protocolo é parte integrante do Acordo 
de Transporte Fluvial e sua vigência e entrada em vigor estarão 
em conformidade com o estabelecido no artigo 30 desse Acordo. 

A Secretaria-Geral da Associação 
presente Protocolo, do qual enviará cópias 
~as aos Governos dos países signatários. 

será depositária do 
devidamente autentica-
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EM F~ DO QUE, os·respectivos Plenipotenciários subscrevem 
o presente Protoco 1 o no v a 11 e de Las Leiias, Departamento Ma 1 argüe, 
Provincja de Mendoza, República Argentina, aos vinte e seis dias 
do mês de junho de mi 1 novecentos e noventa e dois, . em Ul)'l 
original nos idiomas português e esparihol,-sendo ambos os textos 
igualmente válidos. 

Guido Di Tella ~:.---
Pelo Governo da República Argentina: 

Ronald· Maclean 

Celso Laper 

Alexis Frutos· Vae~~,;_· ;..:../-~.c-~;. 
/ . 

Pelo Governo d~P'Õtb 1c . 

. --- : 

Héctor Gros--Espie~l ~li/'~./ . 
Pelo Governo da ~lelit:-oo.l ' do Uruguai: 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL 
. PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE CONDIÇOES DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES 
PARA UMA MAIOR COMPETITIVIDADE 

os Plenipotenciários da República Argentina, da República 
da Bo_l ívia, da República Federativa do Bras i 1, da República do 
Paraguai e da República Oriental do ·Uruguai, devidame-nte 
autorizados por seus respectivos Governos segundo poderes 
outorgados em boa e devi da forma, convêm em subscrever o presente 
Protocolo Adicional ao Acordo de Transpor;te Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná. 

Artigo 1.- A .fim de obter _um_adequado grau de competitivida'
de entre as empresas de transporte fluvial dos países que 
integram a H i drov i a medi ante uma . crescente homogeneização das 
diversas normas. que regulam esta atividade, os governos adotarão 
critérios comuns nos aspectos e prazos estabelecidos nos artigos 
seguintes. 

Artigo 2.- Os __ paí"ses signatários adotarão critérios 
homogêneos no tratamento das importações de embarcações fluviais, 
sobressalentes, partes e acessórios,- em particular no referente 
ao tratamento tarifário e não-tarifário. Estas medidas deverão 
estar em vlgor··antes de 31 de dezembro de 1994. · 

Artigo 3.- No caso de eventuais concessões de incentivos 
fiscáis, subsídios ou outros favores oficiais aos Armadores da 
Hfdrovia, os países signatários adotarão critérios homogêneos no 
tratamento dos mesmos. 

Artigo 4.- Os países signatários adotarão . dotações de 
segurança homogéneas de acordo com o tipo e características das 
embarcações, com base em uma tipificação comum das mesmas. Estas 
medidas entrarão em vigor em um prazo não superior a doze ( 12) 
meses a partir da entrada em vigor do presente Protocolo. 

Artigo 5.- Os países signatários facilitarão a revalidação 
de títulos e patentes dos tripulantes de embarcações da Hidrovia, 
adeQuando __ os _planos de_ formação e capaçi taçª-º-P"-ra -~~~~~_fi n:;;, 
Estas medidas deverão estar em vigor antes de 31 de dezembro de 
1994. 
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Artiso 6 - Os países signatários comprometem-se a não 
aplicar tratamento diferencial no fornecimento da combustíveis 
e lubrificantes entre as embarcações de sua própria bandeira e 
as dos demais países que integram a Hidrovia. Estas medidas 
deverão estar em vigor dentro de seis (6) meses após a entrada 
em vigor do presente Protocolo. 

Artigo 7.- Os países sign<ttários deixarão de aplicar todas 
aquelas taxas portuárias ·que não traduzam uma efetiva contrapres
tação de serviços. Estas medidas deverão estar em vigor em um 
prazo não superior a doze (12) meses a partir da entrada em vigor 
do presente Protocolo. 

Artigo 8.- Os países signatários simplificarão e padroni
zarão a denominação dos serviços portuários de modo que compreen
dam, sób cada conceito, sim i lares prestações. Essas medidas serão 
aplicadas dentro de doze (12) meses a partir da entrada em vigor 
do presente Protocolo. 

Artigo g.- Os paisei signatários eliminarãb aquelas normas 
que impeçam ou dificultem a celebração de acordos operativos 
entre empresas constituídas nos países que integrem a Hidrovia 
relacionadas com o transporte fluvial. E"stas medidas deverão 
estar em v i gor em um prazo não super i o r a doze ( 12) meses a 
parti r da_ entrada em v i gor do presente Pro toco 1 o. 

Artigo 1 O.- Os pa íse_s ___ s i goatár i os deverão unificar e 
si mp l1 fi c ar todos os trâmites e documentos r e 1 ati voS ao transpor
te fluvial· na Hidrovia que- dificultem as operações ou aumentem 
seus custos. Estas med_i das deverão es1;_~r _<'Jm yj~or: em um prazo não 
super i o r a dezoí to ( 18 r meses--a p-arti r da entrada em v i gor do 
presente Prot<?colo. ____ ---·-- ---·-· ---- --- -·-- -------

Artigo 11.- Os países signatários actotarão horários amplos 
e uni formes de atendi mente dos organismos intervenientes em_ cada 
porto, a fim de evitar encargos por horários extraordinários. Em 
função da capacidade operac1 ena 1 dos mesmos, serão adotadas 
medidas que lhes permitam, por· requerimento, operar as vinte e 
quatro (24) horas do dia, durante todo o anó. 

Em portos de zonas limítrofes deverão adotar-se horários 
homogêneos a fim de facilitar o tr-ansporte fronteiriço. Estas 
medidas deverão· éstar em vigor dentrCJ de doze ( 12) meses a parti r 
da vigência do presente Protocolo. 

Artigo 12.- Os países signatários adotarão as medidas 
necessárias tendentes à liberalização da contratação da mão-de
obra e demais serviços portuários com o objetivo de reduzir 
custos em um prazo não superior a doze (12) meses a partir da 
entrada em vigor do presente Protocolo. 
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Artigo 13.- Os países signatários adotarão exigências e 
procedimentos comuns para a matrícula das embarcações em seus 
respectivos regi stros, comprometendo-se também a i nterca;nbi ar 
informação I! respeito das altas, baixas ou modificaçõe$ das 

mesmas. Estas medidas deverão estar em vigor em um prazo não 
superior a doze ( 12) meses a partir da entrada em vigor do 
presente Protocolo. 

Artigo 14.- Os países signatários adotarão em forma conjunta 
as medi das que permitam, em 1guaJ dade de condições, a p 1 ena 
participàção- no transporte pela Hidrovia de suas embarcações 
fluviais e fluvio-maritimas. Estas medidas deverão vigorar antes 
de 31 de dezembro de 1994. 

Artigo 15.- .O _presente Protocolo é parte integrante do 
Acordo de Transporte Fluvial e sua vigência e entrada em vigor 
estarão conforme o estabelecido no artigo 30 desse Acordo. 

A Secretaria-Geral da Associação 
presente Protocolo, do qual enviará cópias 
das aos Governos dos países signatários. 

será depositária do 
devidamente autentica-

EM Fé DO QUE, os respectivos Plenipotenciários subscrevem 
o presente Protocolo no Valle de Las Lenas, Departamento 
Malargüe, Província de Menâoza, República Argentina, aos vinte 
e seis dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e dois, 
em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente válidos. 

r.u1do Di Tella 

Celso Laper 

' r\lexts F•rutos 
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PRDTOCQ.LQ_ ADICIONAL AD ACORDO DE TRANSPQRTE~FLUVIAL _ 
E_ELA HIOROVIA PARAGUAI-PARANA _______ ~ 

(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE SO~UÇ~O DE CONTROVERSIAS 

Os Plenipotenciários da República_ Argentina, da República 
da ~alivia, da República Federativa do Brasil, da República do 
Paraguai e da República Oriental do Uruguai, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos segundo poderes 
outorgados em boa e devida forma, convêm em subscrever o presente 
ProtocÓlo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-Paraná. 

Artigo 1_.- As controvérsias que puderem apresentar-se entre 
os países signatários do Acordo de Transporte Fluvial pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 
por motivo da interpretação, aplicação ou descumprimento das 
normas do mencionado Acordo, bem como de seus Protocolos e das 
decisões do C.I.H. e da Comissão do Acordo, serão submetidas aos 
procedimentos de solução de controvérsias previstos no presente 
Protocolo. 

6rtig_g 2.-. Os países signatários em -uma controvérsia, por 
meio de seus organismos nacionais competentes,_ pro~urarão 
r e sol ve-las em primei r o lugar mediante- consulÚs -,;; -negociações 
di retas. 

6Iti.fl9_2;.- Se mediante negociaçÕes dJ~retas ~ r+ão se chegar a 
uma solução em um prazo -razoável, -ou se a controvérsia for 
solucionada somente de forma _parcial,_ qualquer um dos países 
signatários que sejam parte na controvérsia poderá submetê-la à 
consideraçãO da Comissão- dci-Aco-rCfo: Esta aval ia r à a situaÇão à 
l'uz dos elementos pertinentes dispontveis, dando oportunidade às 
partes para que exponham suas respectivas posições e requerendo, 
quando considerarem necessário, o assessoramento de peritos, 
segundo o procedimento que estabelecer o Regulamento da Comissão. 

'Artigo 4-.- .Ao fin_a_l.i.z.<~r __ o procedimento previsto no artigo 
aÍ"'lterior. a Comissão formulará- a-s r~comef)d~ções tendentes à 
solução da controvérsia.·· · ., ~~- ~ 

Artigo 5.- Na falta de solução mediante o procedimento 
previsto nos artigos anteriores, qualquer um dos países signatá
rios envolvidos na controvérsia-~o~era submetê-la à consideração 
do C.I.H., de acordo com o procedimento que estabeleça o 
Regulamento do Comitê. 
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Artigo 6.-: Se a controvérsia não se tiver podido snrucionar 
mediante a aplicação do procedimento previsto no artigo 5, 
qualquer um .dos países signatários envolvidos na: controvérsia 
poderá submetê-la à decisão de um Tribunal Arbitral. Cada pais 
signatário envolvido na controvérsia designará um árbitro e os 
dois árb1tros designados se. porão de acordo para eleger, como 
Presidente do Tribunal Arbitral, um nacional de outro país, seja 
ou não s i_.gnatár i o do AcQrdo. 

Os árbitros, que deverão ser juristas de reconhecida 
competência nas matérias obj-eto ·da controvérsia, serão designados 
dentro do prazo de quinze (15) dias e o Presidente dentro de um 
prazo de trinta (30) dias, a partir da data em que um dos países 
envolvidos na controvérsia tiver comunicado ao outro que decidiu 
submetê-la ao Tribunal Arbitral. 

Artigo 7.- Se~ dois ou mais países signatários envolvidos na 
controvérsia sustentarem a mesma posição, uni f~i carão sua 
representação perante o Tribunal Arbitral e designarão um árbitro 
de comum acordo no prazo estabelecid.o no artigo 6, levándo em 
conta que em nenhum caso o Tribunal Arbitral estará constituído 
por mais de três (3) árbitros. 

Artigo 8.- Se um dos países signatários envolvidos na 
controvérsia não designar seu respectivo ~árbitro no c -prazo 
estabelecido. no artigo 6, ~o Secretário-Executivo do ·c.r.H. 
procederá à designação por sorteio, dentre uma lista de dez (10) 
árbitros nacionais apresentaâa pe 1 a parte que não ti ver designado 
seu árbitro. Para es-ses efeitos, os países signa.tários deverão 
apresentar essa 1 i sta ao C. I. H. após a· entrada em v i gor do 
Acordo. 

Caso não haj_a acordo na designação do presidente do Tribunal~ 
Arbitra 1 , a -·nomeação estará a cargo do Secretári o..:EXecut i \lo do 
C.I.H, que o nomeará por sorteio, de uma lista de vint-e (20) 
árbitros~ elaborada pelo c.I.H., e lhtegrada por dois (2) 

,nacionais ~e cada paf•~ignatário e dez (10) de terceiros países. 

Artigo 9.- O Tribunal Arbitral resolverá a controvérsia com 
base nas disposições do Acordo de Transporte Fluvial, dos 

·Protocolos concluídos no âmbito do mesmo, das decisões-do-C.I.H. 
e da Comissão do Acordo, bem como dos princípios e normas do 
direi to ci-nternac i ona 1 ap 1 i cá veis na matéria. 

A presente disposição não restringe a faculdade do Tribunal 
Arbitral de decidir uma controvérs1a ex aeguo et bano, se as 
partes assim convierem. 

Artigo 10.- Os países signatários declaram que reconhecem 
como abri gatória, ips~o facto e sem necessidade de compromisso 
especial a jurisdição 'do Tribunal Arbitral para conhecer e 
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resolver todas as controvérsias a que se _refere o artigo 1 d<· 
presente Pro toco lo e comprometem-se a cumpri r as decisões e o 
lacdo b<:.ix&dos pelo Tribunal. 

Artigo 11.-. O Tribunal Arbitral fixará seu próprio Regula
mento de Proced1mento e decidirá as questões não previstas. o 
Tr; buna 1 . Arb 1 tra 1 fi xará,_ em cada caso, sua sedo om FJ 1 ']um 000 pa1ses S1gnatár1os. 

. Artigo 1.2.- O Tribur>al Arbitral poderá, a pedido da parte 
1nteressada e na medida em que existam presunções fundamentadas 
de que a _manutenção da_ situação ocasionaria danos graves e 
1rreparáve1s a uma das partes, baixar as medidas provisórias que 
considere apropriadas, segundo as c1rcunstâncias e nas condições 
que o próprio Tribunal Arbitral estabelecer, para prevenir esses 
danos. 

A~tiqo 13.- O Tribunal Arbitral pronunciar-se-à por escrito 
em um prazo máximo de trinta (30) dias, prorrogável por ·;gual 

_período, contados a partir de sua ~onstituição. 

As decisões e o laudo serão adotados por maioria; serão 
inapeláveis e obrigatórios para os países signatários envolvidos 
na controvérsia a partir da notificação e terão valor de co1sa 
julgada. As decisões e o laudo deverão ser cumpridos de forma 
imediata, salvo se o Tribunal Arbitral fixar outros prazos. 

Artigo 14.-. Se um país signatário envolvido ná controvérsia 
não cumprir o laudo do Tribunal Arbitral, os outros países 
signatários· envo.lvidos na controvérsia- poderão adotar medidas 
compensatórias temporárias no ãmbito do Acordo de Transporte 
Fluvial, que guardem proporcionalidade, tendentes a obter seu· 
cumprimento. 

Artigo 15.- Cada país sfgi-ia"t.Úio envolvido éin Uma controvér
sia arcará com os gastos referentes à atuação de seu árbitro: O 
Presidente do Tribunal Arbitral re_ce.berá um·a compensação pecuniá-
ria, a qual, juntamente com as demais despesas do Tribunal 
Arbitral, será dividida em valores iguais pe_los países Sl.gnatá
rjos envolvidos na cbntrovérsia, j não s~r que o Tribunal decida 
redistribuí-las em proporção diferente~ 

Artigo 16.- Qualquer um dos países signatários envolvidos 
na.can'trovérsia p0derá, dentro de quin;ze (15) dias da notificação 
do laudo, sol iéitár um esclarecimentO do mesmo ou uma-interpreta
ção sobre a 'forma em que deverá cumprir-se. __ Se o Tribunal 
Arbitral considerar que as circunitãncias_ o exigem, poderá 
suspender o cumpri menta do 1 audo até que de c i da sobre o pedi do 
'apresentado. - - -

Artigo 17. -_os par-ticulares afetados por medidas dos países 
signatários em violação ao Acordo de Transporte Fluvial poderão 
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reclamar perante o C.I.H., esgotadas as instâncias de negociação 
pelos organismos nacionais competentes e da Comissão do Acordo. 
se o C.I.H. considerar aceitável a reclamação procederá à 
convocação de um grupo de especialistas. Este elevará seu parecer 
ao c.r-.H .. se nesse parecer se verificar a procedência da 
reclamação formulada contra um pais signatário, qualquer outro 
pais signatário poderá solicitar-lhe a adoção de medidas 
corretivas ou a anulação. das medidas questionadas. se seu 
requerimento não prosperar dentro de um prazo de quinze (15) dias 
o· pais signatário que o efetuou poderá recorrer diretamente ao 
procedimento arbitral. 

Artigo 18.- Serão idiomas oficiais em todos os procedimentos 
previstos ·no presente Protocolo o português e o espanhol, quando 
for aplicável. 

Attigo 19.- O presente Protocolo é parte integrante do 
Acordo de Transporte Fluvial e sua vigência e entrada em vigor 
estarão conforme o ~stabelecido no artigo 30 desse Acordo. 

A Secretaria-Geral da Associação 
presente p·rotocolo·,·do qual enviará cópias 
das aos Governos dos paises signatários. 

será depositária do 
devidamente autentica-

EM FÉ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários subscrevem 
o presente· Protocolo no Valle de Las Lenas, Departamento 
Malargüe, Província He Mendoza, República Argentina, aos vinte 
e seis dias do mês de junho de mil novecentos e noventa e dois, 
em um o ri gi na 1 nos i di amas português e espanho 1, ·sendo ambos os 
textos igual~ente válidos. 

Guido Di Tella. 

R.onald 11~c lean 

Celso Laper 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO DE TRANSPO.RTE FLUVIAL 

PELA HIDROVIA PARAG~AI-PARANA 

(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE CESSAÇXO PROVIS9RIA DE BANDEIRA 

Dezembro de 1994 

os Plenipotenciários da República Argentina, da República da 
Bolívia, dé! República Federativa do Bras i 1, da República do Paraguai 
e da República _Oriental do Uruguai, devidamente autorizados por seus 
respectivos Governos segundo poderes outorgados em boa e devida 
forma, convêm em subscrever o presente Protocolo Adicional ao Acordo 
de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná. 

Artigo 1 . - Durante o prazo de dois ( 2) anos a parti r d·a entrada 
em v i gor do Acordo de Transpo_rte Fluvial pela Hí drov i a Par agua i
·Paraná (Porto de Cáceres-Porto de Nova Pa l m1 r a), as embarcações da 
Hidrovia que hajam ingressado ou ingressemem regimes de exceção 
sobre cessação provi só ri a d-e-bani:le!i raestabe l e c i dõ por algum dos 
países signatários no Acordo e, em virtude dos quais adquiram a 
bandeira de um país que não faça parte do presente Acordo, serão 
consideradas, para os efeitos deste Acordo e de seus Protocolos 
Ad 1 c i o na is celebrados ou que se celebrem em sua _conseqüência, como 
embarcações da Hidrovia da bande1ra do pai§ signatário que haja 
estabelecido o regime de exceÇã-o~--tendo todos _os di rei tos e 
obrigações que surjam dos mencionados instrument:oS. 

Artigo 2.- Se durante o período de cessação provisóri"a for 
adotada a bandeira de outro pais si gnatár 1 o no Acordo, preva 1 ecerá, 
nesse caso, a lei deste último. · 

Artigo 3.- O presente Protocolo é parte integrante do Acordo 
de Transporte Flu~l~l. 

A Secretaria-Geral da Associação será depositária do presente 
Protocolo, do qual enviará cópias devidamente autenticadas aos 
Governos dos países signatários. 

EM F~ DO QUE, os respectivos Plenipotenciários subscrevem o 
presente Protocolo no v a 11 e de Las Lefias, Departamento de Mal argüe, 
Província de Mendoza, República Argentina, aos vinte e seis dias do 
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-mês de j unbo de mi 1 
i di ornas português 
válidos. 

novecentos e noventa e dois, em um origjnal, nc 
e espanho 1, sendo ambos os textos i gua lment. 

Guida Di Tella -
'Pelo da República Argentina: 

Ronald Haclean 

a República da Bolívia: 

Celso J;aper 

Alexis Frlltõs- Va _-
/ . -------- / 

, Héctor Gros 

f'e 1 o Governo d~púb 1 i c a do Paraguai: 

Pelo Goverh6 da Re · 
/) 

Uruguai: 

~)~~-· u~f~ 
1 ~ i~i~~ àel fi- ... 

t uor J und.;.:1J 

' 
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PROTOCOLO ADICIONAL AO 

ACORDO DE TRANSPORTE FLUVIAL 

PELA HIDROVIA PARAGUAI-PARANA 

(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) 

SOBRE NAVEGAÇãO E SEGURANÇA 

Dezembro de 1994 

Os Plenipotenciários da República Argentina, da República 
da Bonvia, da República Federativa do Brasil, da República do 
Paraguai e da República oriental· do Uruguai, devidamente 
autorizados por seus. respectivos Governos segundo poderes 
outorgados em boa e devida forma, convêm em subscrever o presente 
Protocolo Adicional ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia 
Paraguai-P•raná. · · · · ·· · 

TITULO I 

DISPOSIÇõES GERAIS 

Artigo--1.::: Obietivo. A~LJ:iisposições deste Proto-colo e seus 
regulamentos complementares serão aplicáveis só às embarcações 
da Hidrovia, excetuando as normas compreendidas no Titulo VII, 
as quais serão de aplicaÇão pa-ra todos os navios e embarcações 

. que ut i 1 fzem a mesma. · 

Artigo 2.- Regime de sanções,:-. Os paises signatários 
adotarão um regime único de sanções 'aplicáv.;1 às infrações 
·cometi dasàs normas do presente Pro toco 1 o e seus regu 1 amentos 
complementares. 

' 
Artigo i3.- Adàptacão de instrumentos i nternac i onai s. Os 

países signatários estabelecerão um regime único de apl-icação de 
cada convénio ou instrumento internacional adotado neste 
Protocolo quando considerarem necessária sua adequação ao ambito 
fluvial. Não obstante, esses convênios serão aplicados até a 
aprovação do regime mencionado. 
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TITULO II 

NORMAS DE SEGURANÇA RELATIVAS AS 
EMBARCAÇõES E A CARGA 

CAPITULO I 

Lyzes e Marcas 

se~ta-fc-i.l'a: t6 9~09 

Artigo 4.- Regime Normativo. Adota-se, no que se rG·: .. ,, . .., ., 
Luzes e Marcas, o Convênio sobre o Regu 1 amento--1nternac i'-''"'~· , .... 
Evitar o Abalroamento (COLREG, Londres, 1972). 

CAPITULO II 

Certificados de Segurança 

Artigo 5.- Emissão do Certificado. Os países signatários 
decidem adotar, para a emissão do Certificado de Segurança da 
Navegação, o formato que se anexa como Apêndice I. 

Artigo 5.- Regime de Inspecão. Os países sigr""'"\· ··-~
adotarão um regulamento único simplificado para a inspecii<" ,, '· 
embarcações da Hidrovia, que garanta o cumprimente de c:Cll•(i•·.i·•"· 
mínimas de segurança, devendo contemplar o referido documento as 
especialidades de casco, máquinas, convés, eletr1cidade e 
equipamentos de comunicação, bem como a inspeção inicial. 

Artigo 7.- _ExpediCão do Certificado. O Cert1ficado d•• 
Segurança da Navegação será emiti do pei a autor i dâcfe competente 
do Estado da bandeira da embarcação, conforme os prazos estabe 1 e
c idos no Regulamento único indicado no artigo precedente. 

Os Certificados emitidos pelas sociedades de classificação 
reconhecidas no âmbito internacional serão válidos na Hidrovia, 
com prévio convênio dessas sociedades com a autoridade competente 
do respectivo país signatário. 

Artigo 8.- Caducidade do Documento. Caducará o Certi ~ ,r:-<•·~n 

de Segurança da Navegação quando exp; r ar o prazo de v a 1 i ,_;;,z "'·' 
for comprovada a perda das condições de segurança da emban .. açilé.> 
ou for eliminada da Matrícula Nacional. 

Artigo 9.- Responsabi 1 i da de. A autor i da de competente cJo •.: -·._, ·: 
país signatário será responsáve 1 pe 1 a verificação do cumpr· imen ec> 
desta norma, sem prejuízo da responsabilidade do proprletário, 
armador ou seu representante legal, pelo descumprimento do 
presente regime. 
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CAPITULO. III 

Segurança de Navios-Tangues 

Artigo 10.- Regime normativo. A segurança dos navios-tanques 
se regerá de acordo com as disposições previstas, para esses 
efeitos, no Convênio Internacional para a Segurança da Vida 
Humana no Mar (Londres, ·i974, seus Protocolos e Emendas). 

Os países signatários acordarão simplificaÇões a respeito 
das embarcações não propulsadas ou menores de 500 toneladas de 
arqueação bruta. 

CAPITULO IV 

Arqueação de Embarcações e Destinacão ae Borda Livre 

Artigo 11.- Arqueação de Embarcações. Os países signatários 
decidem adotar para a arqueação das embarcações o Convênio 
Internacional sobre Arqueação de Navios (Londres, 1969). 

Artigo 12.- Borda Livre._Qs países signatárnos adotarão e 
emitirão um documento único de borda livre para embarcações da 
Hidrovia. 

O prazo de validade em nenhum caso excederá o prazo do 
Certificado de Segurança da Navegação. 

Artigo -,-3.- Regulament.o ... Qs pajses signatários elaborarão 
um regulamento ú-nico para a destinação de borda 1 ivre para as 
embarcações da Hidrovia, a ser <J.Pl icado pelas autorfdades 
competentes dos países signatários. · 

CAPITULO V 

Segurança da Carga 

SECM 1 

Disposição Beral 

Artigo 14.- Regulamento._ os _países signatários poderão 
elaborar um regulamento único para a segurança das cargas 
transportadas não normat i zad-as no presente Capítulo.-



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção m Sexta-feira 16 9311 

Artjgo 15.- Responsabilidades. As autoridades competentes 
dos países signatários verif1carão o cumprimento do disposto nas o 

presentes no~mas. 

-SECJI.O 2 

Transporte de Mercadorias sobre convés 

Artigo· 16.- Certificado da Carga sobre Convés •. T_odas as 
embarcações que transportem cargas sobre convés, deverão estar 
autorizadas pela autoridade competente do-Estado da bandeira da 
embarcação, a qual emitirá um Certificado de Carga sobre Convés, 
por si ou por delegação. o mesmo levará em consideração a 
incidência da carga na estabilidade da embarcação, a resistência 
da zona de apoio, a acessibilidade, a peação das mercadorias e 
a incidência destas na visibilidade .• 

Artigo 17.- Regime normativo. Os países signatários adotarão 
um regulamento único para o transporte de-mercadorias no convés. 

Até que o regu 1 amento não seja e 1 aborado não poderão ser 
transportadas mercadorias sobre o convés em: 

a) embarcações do tipo tanque, quando transportem produtos com 
ponto de inflamação inferior a 70Q c; 

b) embarcações que transportemmais de doze passageiros; e 

c} embarcações. que, por projeto· ou serviço, não se adaptem ou 
não sejam aconselháveis para este tipo ·de tr-ansporte, a 
critério da autoridade competente de cada país signatário, 
uma vez efetuadas as verificações correspondentes. 

SECII.O 3_ 

Transporte de mercadorias sÓ.l idas a granel 

Artigo 18.- ·O transporte de mercadorias a granel se rege 
pelas disposições· correspondentes ao -código de P"rátfc;fs· de 
Segurança relativas às Cargas Sólidas a Granel (CCG), no que for 
pertinente. 
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TITULO III 

i!OFn~~S DE SEGURANÇA RELATIVAS AO PESSOAL EMBARCADO 

CAPITULO I 

Praticagem Fluyial da Hidrovia 

Artigo 19.- Prático Fluvial - Funcões. O Prático fluvial é 
quem àcon.se lha e assessora ao capitão a respeito da navegação e 
manobr? nos rios, passagens'e canais -da Hidrovia, bem como sobre 
as regulamentações especiais de cada zona. 

Artigo 20.- Responsabilidade do capitão. o capitão é o único 
, ésponsável pela condução, manobra e governo da embarcação; sua 
autoridade em nenhum caso se delega ao prático fluvial, sem 
prejuízo da responsabilidade que· incumbir a este por seu 
assessoramento. 

Ar·t1go 21.- Caráter-, . .A _prª_ticagem flüvial é obrigatória na 
navegação da H i drovi a e é realizada exclusivamente por pessoa 1 
titulado e habilitado pelas autoridades competentes dos países 
", cJnatár i os, segundo ·as condrções ~estabeleci das para ta 1 fim. 

O capitão, mestre ou oficia_L~flu_yial poderá exercer a 
prat têágem f.l uv i a 1 da embarcação quando estiver devidamente 
capacitado e habilitado. 

ô·rli.9~-~ Outorgatne.hto _de título. o título dos práticos 
F 'li'-' 1 a is da H i d rov 1 a será- outorgàdo pe 1 a autor i dada competente 
ck qualquer~·país. signatário. -

I Os países signatários acordam estaQ_eJ~c_er requisitos profis-
sionais uniformes para aceder a-~esses títulos. 

: _Lj _ _gQ__g]_.~ Conhecíménto. . .da Zona. A autoridade competente 
.• H~a um dos países signatários constatará o conhecimento da 

-~ · ~ c ser navegada e suas normas regulamentares por parte dos 
p .. ,l~<:ws fluv'iais, capitães, mestres e oficiais fluviais da 
f,•Joovia nos trechos que pertençam a suas águas jurisdicionais. 

·;,·a tal fim,-os países signatários estabelecerão um regime 
,,,,,fc,:·"'e sobre as viagens que_ ci po13~tulante deva ter ·computado 
;:or·eviamente. 

Artjgo 
signatários 
cumpram com 

24.- Habilitação. A autoridade competente dos países 
habi 1 i tará os práticos fluviais da Hidrovia que 

os seguinte~ requisitos: 
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a) apresentação do titulo de Prático Fluvia·l; 

b) possuir a aptidão psicofisica requerida; e 

c) não possuir antecedentes penais ou profissionais desfavorá-" 
veis. 

A autoridade dos pafses signatários habilitará a navegar em 
seus respectivos trechos os capitães, mestres ou oficiais que 
comprovarem o conhecimento da zona desse trecho de acordo com os 
artigos 2.1 e 23. 

"A~·r,.,t._,'-'· g,.o"'--_.,2""-5;- Excecão. As embarcações com menos de 200 
tonelaaas de arqueação bruta (T.A.B) ficam isentas da praticagem 
fluvial. 

Artigo 26.- Habilitação por Zonas .. Os pilotos, capitães, 
mestres o~ oficiais da Hidrovia poderão ser habilitados para uma 
ou mais das seguintes zonas, ou as que forem estabe 1 ec i das no 
futuro: 
a) Porto de Cáceres - Porto Suárez - Cana 1 Tamengo - Porto 

Ladari o; 
b) Porto Suárez Cana 1 Tamengo Porto L ada r i o Porto 

Murtinho - Porto Assunção; 
c) Porto·Assunção- Porto Corrientes; e 
d) Porto Corrientes - Desembocadura do Rio Paraná, incluindo 

seus diferentes braços e Porto de Nova Palmira. 

Nas zonas compartilhadas, as habilitações poderão ser 
expedidas por qualquer um dos países signatários que as integrem. 

Artigo 27.- Manutenção de habi 1 i tacão. Para a ..manutenção da 
habilitação na Hidrovia, deverá comprovar-se não ter períodos de 
afastamento superiores a seis (6) meses do exercício da pratica
pem fluvial na zo~a para a qual fofa~habilitado, podendo ser 
reabi 1 i ta do medi ante exame de a tua 1 i zaÇão perante a autoridade 
competente. 

Artigo 28.- Viagens de Adestramento, Os países signatários 
facilitarão o embarque de aspirantes a práticos fluviafs da 
Hidrovia, coM o objetivo de cumprir as viagens de adestramento. 

' 

Estas viagens deverão ser certificadas pelo 
embarcação na qual o aspirante a prático fluvial 
realize seu adestramento. 

capitão da 
da Hidrovia 

Artigo 29.- Fac i 1 i dadelf. - Fi na 1 izadas suas tarefas, os 
práticos fluviais poderão desembarcar 1 ivremente nos portos de 
outro pais signatário ao qual chegarem as embarcações nas quais 
cumpriram sua missão. 
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Os países signatários oferecerão aos mencionados práticos 
fluviais as máximas facilidades para o melhor cumprimento de sua 
função. .-

CAPITULO II 

Dotação de Segurança 

Artigo 30.- Definição. A dotação de segurança é o pessoa 1 
mfnimo necessário das embarcações da H i drovi a que permita navegar 
em condições de segurança. A dotação de exploração será estabele
cida d,!'l acordo com a legislação de cada país signatário. 

Artigo 31.- Certificado de Dotação de Segur.anca, As 
autoridades competentes de cada pais signatário emitirão os 
Certificados de Dotação de Segurança para as embarcações da 
Hidro.,ia,· segundo modelo do Apêndice II. 

Artigo 32,- Vigência do Certificado. O Certificado ae 
Dotação de Segurança manterá sua vigência durante toda a vida 
útil da embarcação, a men·os que nesta se introduzam modificações 
de relevância que alterem sua tonelagem de arqueação, mude seu 
serviço ou a potência de sua instalação propulsora ou surja 
qualquer outra circunstanci_a que a autoridade competente de cada 
pais signatário considere pertinente. -

Artigo 33.- Critérios, ê.s-atitorida&es 
signatários ·determinarão a dotação de 
seguinte esquema: 

competentes dos países 
segurança segundo o 

CARGO 

CAPITIIO 
OFICIAL 
MARINHEIROS 

' 
CHEFE DE MAQ. 
AUX. DE MAO. 

Observações: 

DOT ACI!.O DE SEGURANÇA ___ _ 

EMBARCAÇÕES- EMBARC. 
EMBARC. TANQUES DE CARGA REBOCADORES 
PASSAG. AUTOPROPULS. AUTOPRO-

CARGA PERIG. PULSADA . 
1 ( * ) 1 { *) 1 { *) 1 ( *) 

- . 1 ( *) - - -
2{*) 2(*)(+) 1{ *) 1 { *) 

-
1 1 1 1 
1 1 - -

{*) Qualquer um deles deverá estar capacitado 
para operar equipamento de comunicação VHF. 

{+) Em emoarcaÇões~tanques, um tripulante deverá 
estar capacitado para cumprir as funções de 
bombeiro. 
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_Artigo 34.:- Obrigação de possui r Certificado. Estão 
obrigados a possuir o Certificado de Dotação de Segurança todas 
as embarcaçõe§ da Hidrovia cuja arqueação seja igual ou superior 
a vinte toneladas de arqueação bruta, e as de passageiros 
qualquer que seja sua tonelagem. 

TITULO IV 

NORMAS RELATIVAS ÀS VIAS NAVEGAVEIS 

CAPITULO I 

Balizamento e Sinalizacão 

Artigo 35.-.Regime geral. Os paíse§> signatários adotarão o 
sistema IALA (Região B) adaptado à navegação fluvial ou o sistema 
de si na 1 i zação de "AÇOES A EMPREENDER" ou ambos em forma 
indistinta, segundo as características particulares dos diferen
tes trechos da Hidrovia. Com base no estabelecido precedentemen
te, os países signatários acordarão um regulamento único de 
ba 1 i zamento. 

Artigo 36·.- Responsabi 1 i da de. O ba 1 i zamento será executado 
pe 1 as autoridades competentes responsável s pe 1 a sinalização 
náutica no pa,ís signatário onde estiver localizado o trecho 
respectivo da Hidrovia, devendo possibilitar o trânsito seguro 
e ordenado das embarcações, tanto diurno como noturno, ·em forma 
permanente e contínua. 

Nos treêhos ··-da Hidrovia onde mais de um país -s1gnatário 
exercer jurisdição, os países signatários coordenarão as medidas 
necessárias para tal fim. 

CAPITULO II 

Remocão de obstáculos não permanentes para a navegação 

Artigo 3 7.- Defini cão. _EQtlê!.fiQe::-s_e por obstácu 1 os ·não 
permanentes para a ·navegação as embarcações ou bens afundados, 
submergidos, encalhados e perdidos ou lançados nas águas da 
Hidrovia, os quais estão submetidos às dfsposições em vigor do 
pais signatário em cuja jurisdição estiver o obstáculo. 

Artigo 38.- Execução das operãcões. O_ responsável pelos 
obstáculos não permanentes para a navegação poderá sol i c i ta r à 
autoridade competente do país signatário respectivo, autorização 
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para pesquisá-' 1 os, removê-los, extraí-los ou demol í -los, to ta 1 
ou parcialmente. 

Essa ãutoridade poderá vetar o uso de meios ou de procedi
mentos que, segundo seu parecer, representem riscos inaceitáveis 
para a segurança da navegação de terceiros ou do meio ambiente. 

Antes de dar início à pesquisa, exploração, remoção, 
extração ou demolição solicitadas ou determinadas dos obstáculos 
não permanentes à navegação, a autoridade competente mencionada 
determínará que o responsável aaote as ações imediatas e 
preliminares para a segurança da navegação, de terceiros e do 
meio ambiente. 

Artigo 39.- Responsabilidade dos países signatários. O país 
signatário em cujas águas jurisdicionais se encontrem os 
obstácu 1 os será responsáve 1 pe 1 a _____ coordenação, contra 1 e e 
fiscalização das operações e atividades de pesquisa, de explora
ção, remoção, extração e demolição dos- mesmos. 

A autoridade competente desse país signatário poderá intimar 
.o responsável pelos obstáculos não permanentes para a navegação, 
sua remoção, extração ou demolição, total ou parctalmente quando 
constituírem ou puderem constituir perigo, obstáculo para a 
navegação ou ameaça de danos a terceiros" ou ao meio ambiente. 

A mencionada autoridade estabelecerá prazos para o começo 
e finalizaÇãÇl da remoção, extração ou demolição, os que poderão 
ser prorrogados. 

A autoridade competente do país signatário em cujas águas 
estiverem os obstáculós nã_o permanentes para a naYe.gação poderá 
assumir as-operações de pesquisa, exploração, remoção, extração 
ou demolição dos mesmos, por conta e risco de seu responsável, 
se este não tiver providenciado ou podido realizar essas 
operações nos prazos estabelecidos.· 

TITULO V 

NORMAS DE SEGURANÇA RELATIVAS À NAVEGAÇ~O PROPRIAMENTE DITA 

CAPITULO I 

Assistência e Salva~~~to de Embarcações e Bens 

Artigo 40.- Defini cão. E_ntende-se por operações de ass i stên
cia ou salvamento de embarcações e bens todo ato ou atividade 
empreendida para dar assistência ou salvamento a uma embarcação, 
aeronave ou quaisquer outros bens que estiverem em perigo no 
âmbito da Hidrovia. 
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Artigo 41.- Execucão das Operações. As operªções de 
assistência ou sa 1 vamento serão executadas pelos responsáveis 
pelas embarcações em perigo. Caso não sejam realizadas nos-prazos 
e condições legais do país.signatário em cuja jurisdição tenha 
ocorrido o fato e ·possa originar riscos para- a segurança da 
navegação ou de contaminação para o meio ambiente, a autoridade 
compe.:t;.ente desse pais ass.umi rá a operação de sa 1 vamento ou 
assistência respectiva. 

Pára efeitos deste artigo, naquéles trechos da Hidrovia onde 
mais de um pais signatário exercer jurisdição, será estabelecido· 
para o cànal ·principal o seguinte regime: 

a). caso a embarcação aux i 1 i ada arvore- banda i r a de a 1 gum dos 
países signatários ribeirinhos nesse trecho, as operações 
de assistência ou salvame-nto serão prestadas pelo pais da 
bandeira da embarcação, podendo o outro pais rea 1 i zar as 
operações se a que 1 e não estiver em condições de executá-1 as. 

b) As operações de assistência ou saívamento de embarcações de 
terceiras bandeiras que navegarem para· montante serão de 
responsabilidade do país signatária que se ef!contrar sobre 
a margem esquerda do. rio e se a embarcação navegar para 
jusante, será o país signatário que estiver sobre a margem 
direita do rio. 

As operações indicadas nas a 1 íneas precedentes não exclui rãa 
a intervenção de embarcações privadas ou públicas de qualquer 
band~ira que puderemaar assistência ou salvamento, sem prejuízo 
de que as autorfdadés juriedicionais exerçam a fiscalização das 
operações. 

Artigo 4-2.- "éooperacão. Na medida de suas possibi 1 idades, 
os países signatários cooperarão· e facilitarão apoio a requer-i
mentos de qua 1 quer outro país signatário para a rea 1 i zação de 
operações de assistência ou sa 1 vamento ou para continua r sua 
execução se tiverem sido iniciadas. -

Os países signatários fac i 1 i tarão a entrada ou sai da das 
embarcações e aeronaves, bem como qua 1 quer outro equipamento 
necessário para as operações d~ assistência ou salvamento, dos 
respectivos territórios ou águas jurisdicionáis, cumprindo com 
os reQui~itos mínimos-legais exigidos. 

Artigo 43.- Normas de Direito Internacional Privado. As 
reclamações ou ações originadas pelas operações de assistência 
ou salvamento de embarcaÇões e bens reger-se-ão pela lei do pais 
em cujas águas juris-dicionais se realizarem essas operações, t .. ~Jií1 •-· 

como entenderão os tribunais deste país. 
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CAPITULO II 

Busca e Salvamento de Pessoas em Perigo 

Art i qo 44.- Responsabi 1 idade dos países signatários. Os 
países signatários têm a responsabilidade do controle e da 
execução das operações de busca e sa 1 vamento dentro de suas 
j uri sd _i ções. 

Sem prejuízo do estabelecido no parágrafo anterior, nos 
trechos da Hidrovia onde mais de um país signatário exercer 
juri s<ii çã_o, a autoridade competente de um deles poderá iniciar 
uma operação de busca e salvamento se dispuser de unidades de 
sa 1 vamento que se encontrem em 1 ugar mais próximo do desastre, 
devendo-se 1 nformar imediatamente à autoridade competente do 
outro país. 

Artigo 45.- Cooperação .. os países signatários coordenarão 
seus serviços e as operações de busca e salvamento. 

Os países signatários permitirão a entrada imediata em suas 
águas jurisdicionais, em seu espaço aéreo.ou em seu território, 
de embarcações e/ou aeronaves __ de _saJyamento de outros pai ses 
signatários, cujo único o6ietivo seja localizar sinistros e o 
salvamento de pessoas em perigo, sem cumprir com os requisitos 
legais exigidos normalmente. 

Os países signatários comprometem-se a cooperar com o pais 
signatário responsável pela opera.ção de busca e salvamento quando 
a magnitude da operação aconse 1 h ar, ou por qua 1 quer causa que 
impeça iniciar ou continua r essa operação quando so 1 i c i t·ada. 

CAPITULO. I II 

Normas p.ar.a a N,avegacão 

Artigo 46.- Regras Gera is para a Navegacão. Os pa1ses 
signatários adotam as normas estabelecidas no Convênio sobre o 
Regulamento Internacional para Ev1tar os Abalroamentos (COLREG, 
Londres, 1972) como regras gerais para a navegação na Hidrovia. 

Artigo 47.- Regras para a Navegacão em Canais .. Toda embarca
ção cujo calado lhe permita_na.ye_g_ar-f.ora de canais somente poderá 
fazê-lo dentro deles quando se encontrarem 1 ivr·es de embarcações 
que, por seu calado, não possam abandoná-loz. 

Artigo 48.- Normas a segui r pe 1 as Embarcações em caso de 
varacão oy Encalhe. Quando _:o e r:;>rÇ>duz i r-. uma varação ou anca 1 he 
informar-se-á com a maior precisão possível à estação costeira 
mais próxima a posição, data e hora do acontecimento e sondagens. 
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Artiso 49.- Fechamento de Canais. Os países signatários 
poderão, em casos de força maior ou por razões de segurança da
navegação, fec~r transitoriamente o uso de determinados canais 
ou vias navegáveis de sua jurisdição em forma total ou parcial, 
com aviso prévio aos demais paises signatários. Desaparecidas as 
causas que motivaram tal fechamento, será comunicada a supressão 
da medida. 

Artigo 50.- __ Zonas de Espera, Fundeio. Alijamento e 
Complemento de Cargas. Os países signatários informarão sobre as 
zonas ha~ilitadas para transferência de carga, espera, fundeio, 
alijamento, transbordo e depósito de mercadorias em suas 
respectivas jurisdições, bem como sobre instalações disponíveis. 

Artigo 51.- Interca.mbio de Informacão. os países signatários 
comprometem-se a intercambiar informação sobre os aspectos 
particulares da navegação em cada zona, especialmente sobre o 
ordenamento do transito a que obrigue seu congestionamento, o 
estado do balizamento e sobre as condições das vias navegáveis. 

Artigo 52.- Zona para Armar e Desarmar Combofios._Os paises 
signatários deverão.estabelecer e habilitar zonas aptas em suas 
respecti va·s jurisdições para armar e desarmar comboios, que 
possibilitem essas operações com o máximo de segurança._ 

Artigo 53.- Manobra para Armar e Desarmar Comboios. Quando 
mediarem razões que fizerem necessário armar ou desarmar comboios 
fora das zonas habilitadas para esses efeitos, a autoridade 
competente do respectivo país signatário permitirá a mencionada 
operação desde que não afete a navegação. 

Artigo 5t.- D.imensões dos Comboios. Os países ~ignatários 
acordarão um regime un1co de dimensões máximas de- comboios 
naquelas zonas que por suas características ou intenso transito 
o fi z<;frem·necessár i o. 

CAPITULO IV 

Comunicações referentes à Navegação 

Artigo 55.- Disposicões Gerais. As autoridades competentes 
dos pai ses si gnatáriüs serão responsáveis pe 1 o atendi mento···e 
direção do sistema de comunicações para a segurança da navegação, 
que deverá ser estabelecido por trechos._e segundo critérios 
consertados. 

Artigo 56.- Informações Fluviomêtricas. As __ autoridades 
competentes de cada país signatário devem prever a difusão do 
n íve 1 das águas das estações 1 oca 1 i zadas em suas respectivas 
j uri sdi çõe.s. 
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Artigo 57.- Avisos" aos Navegantes e Boletins Meteorológicos. 
As autoridades competentes de cada pais signatário devem prever 
a difusão imediata de novidades sobre a via navegável através de 
avisos aos navegantes, bem como de previsões meteorológicos nas 
estações estabe 1 eci das em suas respeçt i v as_ juri sd1 ções ~ 

Artigo 58.- Fornecimento de Informacão. As embarcações 
deverão fornecer às autor i dadas competentes ·de cada pais si gnatá
rio toda a informação qué lhe solicitarem, referente à segurança 
da navegação e à po 1 ui ção das águas. · · 

• Artigo 59.- Plano de Comunicações. Os pafses signatários 
acordarão um plano de comunicações contendo: 

a) normas. e procedimentos do serviço de comunicações para a 
segur_ança da navegação; e 

b) normas e procedimentos do serviço de comunicações p·ara o 
controle do transito e da se..surança. 

Até que se elabore o mencionado plano, os países signatários 
coordenarão o intercâmbio de informação, divulgando os sistemas 
de comunicações que possuem, destinados a esses fins. 

Artigo 60.- Equipamento das embarcações. Toda embarcaçã~ 
tripulada deverá contar, no mínimo, com 
comun i c'ações VHF, um operando e outro 
operado. 

CAPITULO V 

Avar·ias e S.inis.tcos" 
Regime normativo 

dois equipamentos de 
em condições de se r 

Artigo 61 . Os pa í .Sª-s o; i..sn.ll.tác i os a dotam a Convenção 
Internaci o na 1 para a Unificação de certas Regras em Matéria de 
Aba 1 roamentos Marítimos (Bruxe 1 as-,-- 191 O), quanto à so 1 ução de 
fundo do tema. 

Artigo 62.- Quanto à lei aplicável e tribunal competente, 
adot~m-se as seguintes normas: 

a) Aba 1 roamentos: os aba 1 roamentos regem-se pe 1 a 1 e i do pais 
em cujas águas se produzam e ficam submetidas à jurisdição 
de seus tribunais. 
Esta disposição estende-se à co 1 i são entre embarcações e 
qualquer propriedade móvel ou imóvel e à reparação dos danos 
causados como conseqüência da passagem ou navegação de_uma 
embarcação pela proximjdade de outra mesmo quando não ex1sta 
cantata material, 
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b) Avarias: A lei da nacional idade da embarcação õetermina a 
natureza da avaria. 

As avarias particulares ou simples referentes à embarcação 
regem-se pela-leí da nacional idade desta. ,As referentes. às
mercadorias embarcadas, pela lei aplicável ao contrato do 
fretamenno ou de transgorte. 

São competentes para entender nos respectivos juizos os 
juízes ou tribunais do porto de- descarga ou, em sua falta, 
os ~o porto em que aquela teve que ser realizada. 

As avarias comuns ou grandes se regem pela lei em vigor no 
país em cujo por'to se pr-atica sua 1 i-qui dação e rateio. 

Excetua-se o concernente às condições e formalidades do ato 
de avaria comum ou grande, que ficam sujeitas à lei aa 
nacionalidade da embarcação. 

A liquidação e rateio da avaria comum ou grande serão feitas 
no porto de destino da embarcação e, se este não for 
alcançado, no porto onde for feita a descarga. 

São competentes para tomar conhecimento no~ juízos de 
avarias comuns ou grandes os juiza~ ou tribunais do pais em 
cujo porto se pratica a liquidação e rateio, sendo nula toda 
cláusula que atribua competência aos juizes ou tribunais de 
outro país. 

TITULO VI 

NORMAS. DE SEGURANÇA REFERENTES AOS PORTOS -

REGIME DE ESTADIA NO PORTO 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 63.- Regime normativo. As normas de segurança a que 
terão de submeter~sa as entbarcações em cada porto em parti cu 1 ar 
serão estabelecidas pela autoridade competente de cada país 
signatário, levando em conta as disposições estabelecidas no 
presente Protocolo. 

Artigo 64.- Estadjas em Portos ou Lugares de Atracacão. Toda 
embarcação ou comboio, independentemente de sua carga, deverá ter 
de forma permanente uma pessoa responsável por sua segurança, 
designada pelo armador. 
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CAPITULO II 

Despacho de Chegada. Permanência e 
Despacho de Saída de Embarcações 

SECãO 1. 

Conteúdo e Objeto. dos Documentos 

Dezembro de 1994 

, Artigo 65.- Documentos exigivejs. As autoridades competentes 
dos pafses signatários só exigirão à entrada ou saída de embar
cações às quais se aplica o presente Protocolo, a entrega dos 
documentos previstos neste Capitulo. 

Estes documentos são: 

a) a Declaração geral; 

b) o Manifesto Internacional de Carga/Declaração de Transito 
Aduaneiro (MIC/DTA); 

c) a lista da tripulação; e 

d) a lista de passageiros. 

_Artigo 55.- Declara cão Gera 1: conteúdo, Na dec 1 a ração gera 1 
as autoridades competentes dos países signatár1os só exigirão os 
seguintes dados: 

' a) nome e descrição da embarcação; 
b) nacJ_ona 1 idade da embarcação; 
c) pormenores referentes à matrícula; 
d) nome do Capitão; 
e) nome e endereço do agente da embarcação; 
f) porto ~J chegada ou de saída~ e 
g) situação da embarcação no porto. 

Artigo 57.- Manifestô Internacional de carga (MIC/DTAl. o 
MIC/DTA corresponderá ao formulário adotado no Protocolo Adicio
nal ao Acordo de Transporte Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná 
(Porto de Cáceres-Porto de Nova Palmira) sobre Aspectos Adua-. . . . 
ne1ros. 

Artigo 58.- Lista de. tripulação: conteúdo. Na 1 ista da 
tripulação, as autoridades competentes dos países signatários só 
exigirão os seguintes dados: 

a) nome e nacionalidade da embarcação; 
b) sobrenome (s); 
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c l nome ( s); 
d) nacionalidade; 
e l grau ou funções; 
f) data e lugar de nascimento; 
g) tipo e número do documento de identidade; 
h) porto e data de chegada; e 
i) p;ocedência. 

Artig'o 69.- Excecão. As autoridades competentes dos países 
signatários não exigirão a apresentaçãode uma lista da tripula
ção em cada porto de escala quando a embarcação que preste 
serviço, àjustando-se a um itinerário regular, não tiver mudado 
a tripulação; nesse caso será apresentada uma declaração onde 
conste essa situação. 

Artigo 70.- L i sta de Passageiros: conteúdo. 
passageiros, as autoridades competentes só.exigirão 
dados: 

a) nome e nacionalidade da embarcaçãà; 
b) sobrenome (s); 
c) nome ( s); 
d) nacionalidade; 
e) data de nascimento; 
f) 1 ugar de nascimento; 
g) tipo e námero de documento de ident1dade; 
h) porto de embarque; 
i) porto de desembarque; e 
~) porto e data de chegada da embarcação. 

Na 1 ista de 
os seguintes 

Artigo 71.- V a 1 idade. As autoridades .competentes dos países 
signatários aceitarão os documentos estábe 1 eci dos no presente 
Capítulo, datados ·e assinados pelo capitão da embarcavão ou por 
seu agente. 

SEÇãO 2 

-Exemplares a serem entregues 

Artigo 72.- Chegada. Na chegada de uma embarcação ao porto, 
as autori,dades competentes dos países signatários não exigirão 
'maior número de exemplares que os seguintes: 
a) 5 exemplares da declaração g~ral; 
b) 4 exemplares do MIC/DTA; 
c) 4 exemplares da lista da tripulação; e 
d) 4 exemplares da lista de passageiros. 
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Artigo 73.- Saida. Na safda da embarcação do porto, as 
autoridades competentes dos países signatários não exigirão maior 
número de exemplares que os seguintes: 
a) 5 exemplares da declaração geral; 
b) 4 exemplares do MIC/OTA; 
c)· 2 exemplares da lista da tripulação; e 
d) 2.exemplares da lista de passageiros. 

SEC1!0 3 

Documentos a serem exibidos e requisitos que se deve cumprjr 

Artigo 74.- Documentos. A autoridade competente de cada pais 
signatário poderá requerer toda aquela documentação que, de 
acordo com o tipo de embarcação, deva ser levada a. bordo em 
cumprimento de convênios internacionais ou do Acordo de Trans
porte Fl uvi a 1. 

Artigo 75.- Despacho do:: Saída. o capitão da; embarcação ou 
seu agente sol i citará à autoridade competente do respectivo país 
signatário a autorizaÇão-para zarpar do porto. 

Artigo 76.- Prazo de Despacho. Outorgado o despacho de 
saida, a embarcação zarpará dentro das trinta horas seguintes. 
vencido ~sse prazo sem ter zarpado, solicitará novo despacho e 
apresentará o motivo para não ter zarpado. 

Nos portos em que, por suas características particulares, 
fbr necessário diminuir otJ aumentar o prazo acima indicado, a 
autoridade competente determinará o prazo de sua validade. 

Art:i qo 77.- Arribada forçada._ Em caso de ar-ribada forçada, 
o cumprimento .. das disposições sobre entrada e saída de porto 
ajustar-se-á às circunstâncias particulares de cada caso. 

Artigo 78._
serão aplicadas 
destino, não se 
artigo anterior 
tente do porto. 

Mudança de Destino .. As disposições desta seção 
às embarcações que alterarem seu porto de 
observando a esse respeito o estabelecido no 

e se informará previamente à autoridade compe-

Artigo 79 ;-; Excecões. Não se f,orma 1 i zará despacho a 1 gum nas 
seguintes hipóteses: 

a) Quando as embarcações .. fi ze1·em esc a 1 as não r e 1 ac i onadas. com 
sua operacão comere i a l . · Essas_ esca 1 as não poderão exceder 
o período de trinta (30) horas, prorrogáve1s segundo 
critério da autoridade competente quando as circunstâncias 
particulares do caso o aconselharem. 
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b) Quando o rebocador deixar barcaças em porto, continuando sua 
navegação, A agÉ!f2Cia correspondente forma 1 i zará, neste caso, 
o despach~ dessas barcaÇas. 

Em todos os casos, se informará previamente à autoridade 
competente do porto. 

CAPITULO III 

Reboque. Atracação e Praticagem em Porto 

Artigo.80.- Disposicão geral: não obrigatoriedade. o rebo
que, manobra e prat i c agem não serão obrigatórios para as embárca
ções da Hidrovia navegando de forma independente, ou em comboio 
de reboque ou empurre, salvo naqueles casos em que as condições 
de segurança de -porto assim requeiram, de aco.:-do com o que 
diSP"user a autoridade competente. 

' 
Artigo 81.- Exercício de praticagem. A praticagem nos portos 

da Hidrovia só será exercida pelos profissionais devidamente 
titulados e habilitados pelo país a que pertencer o porto. 

TITULO VII 

NORMAS PARA A PREVENÇãO, REDUÇãO E CONTROLE DA 
POLUIÇAO DAS AGUAS, OCASIONADA PELOS 
~AVIOS, PELAS EMBARCAÇõES E POR SUAS 

OPERAÇõES NA HIDROVIA 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

Artigo 82.~ Definições. Para os efeitos do presente titulo 
se entende por: 

a) 

b) 

Ação' conjunta: o emprego de meios de vártos países signatá
rios sob um único mando. 

Poluição: a introdução no meio aquático desde uma embarcação 
da Hidrovia ou outra em navegação, fundeada ou atracada, de 
forma direta ou indireta pela ação deliberada ou acidental 
do homem, de substancias ou res í duas, causando efeitos 
prejudiciais, tais como danos na biota, per1gos para a 
saúde humana, obstáculos para as atividades no ambiente 
aquático incluída a pesca, deterioração da qualidade da água 
e diminuição dos atrativos naturais e de recreação. 
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c) 

d) 

.e) 

f) 

g) 

h) 

i ) 

j) 

Descargas, hidrocarbonetos, substâncias nocivas liquidas, 
substâncias prejudiciais, águas sujas e 1 ixo: tal como 
definidas pelo Convênio Internacional para Prevenir a 
Contaminação pelos Navios, de 1973, emendado pelo Protocolo 
de 1978 ( MARPOL 73/78). 

Resíduos perigosos: qualquer residuo que possa produzir nu 
contribui r para produz i r 1 esões ou doenças graves, i nc 1 us i ve 
com riscos de morte ou que constitua uma ameaça substancial 
para a saúde humana ou para o meio ambiente, se é manipulado 
inadequadamente. A este grupo pertence qualquer material que 
apresente qua 1 quer das seguintes caracter i st i c as: i nf 1 amab i
lidade, corrosividade, explosividade, reatividade, toxicida
de ou bioacumulação. 

Alijação: ato de jogar voluntariamente na água bens mate
riais contaminantes, que possam--corresponder ;às embarcações 
da Hidrovia ou outras como à carga, com a finalidade de 
preservar a segurança daquelas. 

Acidente de poluição: fato que causa ou pode causar uma 
descarga de hidrocarbonetos ou de substâncias nocivas e que 
requer a realização de uma operação imediata de luta a fim 
de eliminar ou diminuir seus efeitos nocivos no meio 
aquático,· sobre os bens, a saúde humana ou o bem-estar· 
público. 

Mercadorias perigosas: aquelas mercadorias que em virtude 
de ser explosivas, gases comprimidos ou liqüefeitos, 
inflamáveis, combustíveis, venenosas, infecciosas, radiati
vas ou corrosivas, necessitam uma embalagem, marcação, 
segregação, manipulação ou estiva especial.·--- ' '· 

t-. 
Plano de contingência: a estrutura que possui cada ~ais 
si gnatár i ó para agi r perante um incidente de po 1 ui ção no 
meio aquático. 

Vertimento: tal como definido pelo Convênio Internacional 
sobre a Prevenção e CQntarninação do Mar por verti menta de 
Resíduos e outras Matérias, de 13 de novembro de 1972. 

4ona Espec i a 1 : a que 1 a 
proibidas as descargas 
danos ao meio ambiente. 

zona da Hidrovia na qual estão 
de qualquer tipo que possam causar 

CAPITULO II 

TransPorte de combustíveis. substancias nocivas liquidas. 
substâncias prejudiciais e mercadorias oerigosas 
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Artigo 83.- Documentação. Os navios e as embarcações da 
Hidrovia ou outras que transportem· mercadorias perigosas 
apresentarão a ~otificação correspondente perante a autoridade 
competente, com antecedência à entrada a porto ou saida dele, 
cumprindo as formal idades que a esse respeito estabeleça a mesma. 

os na v i os e as embarcações da H i d rov i a, ou outras que 
transportem mercador i as perigosas:, levarão a bordo a documentação 
estabelecida sobre o assunto pelas normas nacionais e internacio
nais, conforme o caso. 

Os navios e as embarcações da Hidrovia ou outras que 
transportem hidrocarbonetos ou substâncias nocivas deverão levar 
a bordo uma cópia da apõl ice de seguros contra acidentes de 
poluição. 

A autoridade competente de cada país signatário .. outorgará, 
quando corresponder, os certificados e autorizações necessários, 
de acordo com a modalidade do transporte. 

Artigo 84.- Informação de Sinjstros. As embarcações -da 
Hidrovia ou outras que sofram avarias ou outros sinistros 
produzidos por combustíveis ou mercadorias perigosas transpor
tadas por água-, em águas de jurisdição de um pais signatário, 
informarão imediatamente tal circunstância à autoridade competen
te desse pais, ajustando sua ação às normas existentes sobre 
essas emergências, que deverão complementar-se com as diretrizes 
que para esses casos determine essa autoridade. 

Artigo 85.--Transporte. Embalagem e Segregação de Mercado
ri as Per-igosas.. e Po 1 uentes em V o 1 umes. O transpor_te, _emba 1 agem, 
marcação e segregação de mercadorias perigosas em ·volumes é 
regida, conforme o caso, pelas disposições do Código Marítimo 
Internacional de Mercadorias Perigosas (Código IMOG) e pelo Anexo 
III do MARPOL 73/78. 

Artigo 86.- Transporte de Mercadorias Sólidas Perigosas a 
Granel. o transporte de mercadorias sólidas perigosas a granel 
é -regida pelas disposições correspondentes do Apêndice B do Có
digo IMDG. 

Arti.gb 87.- _ Tnj.nsporte de Produtos Líquidos Qu-ímicos 
Perigosos a Granel. o transporte de produtos químicos líquidos 
perigosos a granel é regido, segunao corresponder, pelo Cód1go 
para a construção e o equipamento de navios que transportem 
produtos químicos perigosos a granel (Códlgo CGRQ), pelo_Códlgo 
Internacional para a construção e o equ1pamento de nav1os que 
transportem produtos químicos perigosos a granel (Código C~Q) ou 
pelo Anexo II do MARPOL 73/78, aprovados pela Organ1zação 
Marítima Internacional (OMI). 



9328 Sexta-feira 16 DIÁRIO 00 CONGREsSO NACIONAL (Seção ll) Dezembro de 1994 

As autoridades competentes dos pafses signatários estabele
cerão um regime de autorizações para as embarcações de transporte 
de produtos químicos da Hidrovia. . . 

Artigo 88.- Transporte de Gases Ligüefeitos a Granel. O 
transporte de gases liqüefeitos a granel é regido, segundo 
corresponder, pelo Código Internacional pára a construção e ·o 
equipamento de navios que transportem gases liqüefeitos a granel 
(Código CIG), pelo Códi-go para a construção e o equipamento de 
navios que transportem gases 1 iqüefeitos a granel, ou pelo Código 
par~ navios existentes que transportem gases liqüefeitos a 
granel,·aprovados pela Organização Marítima Internacional (OMI). 

As autoridades competentes dos países signatários estabele
cerão um regime de autorizações para as embarcações ga:::eiras_ da 
H i d rov i a. - - - -

Artigo 89.- Transporte --de Combustívei~i.- O transporte de 
combustíveis é regldo, - no· que for- ap 1 i cá v e 1 , pe 1 o Anexo I do 
MARPOL 73/78. 

CAPITULO III 

Transporte e Vertedura 

Artigo 90.- Proibição-.- Fica_ proibido o transporte por· água 
na Hidroy_ia de resíduos perigosos, bem como. a ver....te·dura de todo 
tipo de resíduos ou outras ma-térias. 

CAPITULO IV 

Reg í me de D.escarga 

Artigo 91.- Proibição de Descarga. Ficam proibidas as 
descargas de: 
a.) ''combustíveis que provenham do regime operativo das embarca

ções da Hid.rovia ou outras; 

b) substâncias nocivas líquidas transportadas a granel proce
dentes de operações de limpeza de deslastre de tanques; 

ç) águas sujas; e 

d) lixo. 
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Artigo 92.- Instalações de Recebimento .. O despejo das 
substancias indicadas no artigo 91 deverá ser realizado nas 
instal~ções portuárias ou nos serviços de recebimento que forem 
habilitados para esses efeitos. As autoridades.competentes dos 
países signatários adotarão as medidas com a finalidade de que 
as mencionadas instalações estejam disponíveis e em funcionamento 
o mais rapidamente possível. 

Artigo 93.- Regime Temporário de Descarga. Até que os países 
s1gnatários habi 1 item instalações portuárias ou serviços de 
recebimento, que satisfaçam as necessidades operativas das 
embarcações dá H i drovi a ou outras, poder-se-ão rea 1 i zar descargas 
dentro das normas que se acordem. Essas descargas não poderão ser 
realizadas nas Zonas Especiais, que serão determinadas por cada 
país signatário, ou em conjunto quando for o caso. O~stabeleci
mento dessas Zonas Especiais deverá ter um fundamento ecológico 
e sua localização será informada aos demais países signatários. 

Artigo 94.- Exceções para a Proibição de Descarga. Serão 
excetuadas do regime previsto no artigo 91: 

a) as descargas o~ as verteduras que se realizem para salvar 
vidas humanas ou para proteger a segurança da embarcação da 
Hidrovia ou outra e sempre que tiverem sido tomadas todas 
as precauções razoáveis para diminuir ao mínimo essas 
descargas ou verteduras; 

b) as descargas ou as verteduras por avarias da embarcação da 
Hidrovia ou outra, ou seus equipamentos, sempre que não se 
tiver atuado com culpa ou com intenção de produzir a 'avaria; 
e 

c) as descargas ou as verteduras por operações de lut.a contra 
acidentes de poluição. 

CAPITULO V 

Luta contra Acidentes de Poluicão 

Artigo 95.- Aciden-tes de Poluição. Os países si-gnatários 
promove.rão' a diminuiçílo no maior grau possívêl dos riscos de 
acidentes de poluição mediante ações tendentes a aumentar a 
segurança das operações que possam poluir o meio aquático de 
conformidade com os instrumentos internacionais em vigor e as 
normas ditadas por cada um deles. 
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Artigo 96.- Obrigações dos pai ses signatários, Os países 
signatários se c~omprometem a: 

a) intercambiar informação sobre toda norma que se preveja 
adotar com relação à prevenção- de acidentes de poluição, 
visando estabelecer normas compato>~is ou equivalentes em 
seus respectivos ordenamentos jurídicos; e ~ 

b) estabelecer planos de conting_ência a nível nacional, que 
deverão ser compatfveis entre si e~permitir a utilização dos 
meios em forma complementar, com a finalidade de facilitar, 
qüando necessári-o, - a ação conjunta das mesmas. 

Artigo· 97.- Controle das Operacões. Cada país signatário 
assumirá o controle das operações de luta contra acidentes de 
poluição sujeitos a suá~ jurisdição~'-

Naqueles trechos da Hidrovia-onde mais de um país signatário 
tiver jurisdição, assumirá o c~ontrole das operações o país ao 
qual corresponder a direção de operações de salvamento. 

Artigo 98.- Inicio e Desenvolvimento das Operações. O país 
atuante comunicará imediatamente às autoridades dos outros países 
signatários o início de uma operação de luta contra acidentes de 
poluiçi!(o. 

Quando por qualquer causa a autoridade desse país não puder 
iniciar ou continuar as operações de luta contra acidentes de 
poluição, comunicar-lá-a imediatamente às autoridades dos outros 
países signatários e requererá que outra ass_uma ~O -~control!L-àas 
operaçàe_s. faci 1 itando-lhe os meios adequados de-que disponha. 

O país signatário atuante poderá requerer a colaboração das 
autoridades dos outros países signatários quando julgar necessá
rio conservando o controle das operações; fornecendo também a 
informação disponível sobre seu desenvolvimento. Os países aos 
quais for sol i citada~ essa colaboração ajudarão com os meios 
adequados de que dispuserem. 

Quando uma autoridade tomar conhecimento da existência de 
um acidente de. poluição sujeito à jurisdição de outro país 
signatário, comunicar-l.o-á imediatamente a este e poderá inic-iar 
as operações de luta até que a autoridade desse país assuma o 
controle das operações ou o delegue expressamente. 

Artigo 99.- Acões legais. Os países signatários estabelece
rão um regime de reembolso pelas despesas que demandem as 
operações de luta contra a poluição produzida pelas embarcações 
da Hidrovia ou outras, sobre uma b_iise que assegure garantias 
suficiéntes de cobrança. 
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Cada pais signatário poderá reclamar na sede admini~trativa 
e acionar judicialmente o responsável por um acidente de poluiçãõ 
a fim de obter o reembolso das despesas em que tiver ·tncõrrido 
durante a execuçãQ. das operações de luta contra acidentes de_ 
poluição, mesmo que se tenha realizado uma açãó-conjunta ou que 
os países signatários tenham agido em forma separada. 

Quando um país signatário tiver requerido colaboração de 
outro e este não tiver obtido o pagamento na sede administrativa 
por parte do responsável, com a ftnalidade de obter o reembolso 
das despesas. em que ti ver incorri do, essas despesas serão 
reembo 1 sadas pelo país signatário requerente, o qua 1 poderá 
~einiciar uma ação judicial na sede administrativa ou judicial 
con·tra o responsável do acidente de· poluição. 

Artigo 100.:- Identificação dos Responsáveis. Quando ocorrer 
um acidente de poluição, os países signatários farão inves-ti
gações nas suas respectivas jurisdições a fim de identificar os 
responsáveis e se prestarão cooperação-para tal fin. 

CAPITULO VI 

Entrada em vigor 

Artigo 101.- Oportunidade de Aplicação. O§> países signatá
rios procurar-ão o __ es.tabelecimentc:i gradual das nor.!llaS deste 

,TítUlo, que deverão entrar em vigor o mais tardar em 31 de 
·dezembro de 1994. 

TITULO VIII 

DISPOSIÇ~O FINAL 

Art.iqo 102.- Vigêflcia e Entrada em Vigor. O presente 
Protocolà é parte integrante do Acordo de Transporte Fluvial e 
sua vigência e entrada em vigor estarão em -conformidade com o 
estabelecido no artigo 30 desse Acordo. 

A Secretaria-Geral da Associação 
presente Protocolo, do qual enviará cópias 
das aos Governos dos países signatários. 

será depositária do 
devidamente autentica-
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EM FI: DO QUE, os respectivos Plenipotenciários subscrevem 
o presente Protocolo no ''Valle de Las Lenas", Departamento 
Malargüe, Provincia de Mendoza, República Argentina, aos vinte 
e seis d1as do mês de junho de mil novecentos e noventa e dois, 
em um original nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os 
textos igualmente válidos . 

. ·-

Guida Di Tella 

rno da República Argentina: 

Ronald Haclean 

Celso Laper 

Pelo Go 
. 

Alex>s _:rutos~~""-,;.,_,_ ...... _..-----::-7 
·Pelo Governo da Repú~tica do Paraguai: 

Hectar Gras Espi~ .L.:.t!~G-IC,.. 
Pelo Governo da Oriental 

,. 
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APENl•ICE 1 

ModelQ de Certificado de Segurança da Navegação 
para as Embarcações da Hidrovia 

No. de Certificado 

MATRICULA INDICATIVO 
Nome do ( 1 ) ••••••••••••••••••••••• DISTINTIVO 
-----------------------------------------------__________ _. _________________________________ -:_._:_;__-- ~--

SERVIÇO 
----------------------------------

DATA DE MATERIAL DO CASCO 
CONSTRUÇ.IIO 

----------
NAVIO AUTORIZADO PARA TRANS
PORTAR MERCADORIAS PERIGOSAS 

----------------------
SIM/N.IIO 

T.A.B. T.A.N. COMPRIMENTO 

ALTURA PERMITIDA NO OESTINAÇ.IIO 
CONVES OE 

PASSAGEIROS 

TIPO PLANTA 
PROPULSOR 

POTENCIA EFETIVA 
TOTAL 

POTENCIA NOMINAL OESTINAÇ.IIO 
ELETRONICA DE REBOQUE 

o (2) ...••. ~:-: •• : •••••••••••..•.•••.•..•..•.•• : ••• :.-••••• ::· ••• 
Certifica: 
Que o (1) ......... foi objeto das inspeções (3) ............. . 
I··· de conformidade com as disposições regulamentadas por ... . 

Que as inspeções evidenciaram que seu estado é sa-:i&fatório e que 
cumpre com as prescrições indicadas. 

O presente cet:'tificado será válido até o vencimento indicado mais 
adi ante, •sujei to à rea 1 i zação das i nspeções de conval i dação que, 
entre as datas limites estabelecidas no r~verso, deverão ficar 
registradas. 
Emitido em ........... em de ........... de 19 .. . 

CARIMBO, FIRMA E ESCLARECIMENTO 

(1) Indicar se se trata de navio ou embarcação. 
(2) Autoridade que subscreve o Certificado. 
(3) Indicar se se trata de "Iniciais" ou de "Renovação". 
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CONVALIOAÇOES 
Certifica-se que o (1) ........ foi objeto das inspeções a 

seguir estabelecidas, com resultado satisfatório, nas especiali
dades e áatas indicadas, respectivamente. 

A REALIZAR 

1a. IC 
CONVéS. · 

1a. II 
CONVéS 

1a. II 
MAQUINAS 

ENTRE O E O LUGAR E DATA DE FIRMA DO INSP. 
REALIZAÇ~O E ESCLARECIMENTO 

--------------------
1a. RECI

PIENTES OE 
PRESS~O 

la. II 
ELETRICIOAOE 

IIF/IIS 
CASCO 

2a. IC 
CONVÉS 
------------------------------------:-::-------:-:::--. -. ~-7"~--~=--

2a. II 
CONVÉS 

2a. II 
MAQUINAS 

1a. RECI
PIENTES OE 
PRESS~O 
---------------------------------------------------' 

2a. · II 
ELETRICIDAOE 

Referências: IC 
II 
IIF 

IIS 

INSPEÇ~O COMPLEMENTAR 
INSPEÇ~O INTERMEDIARIA 
INSPEÇ~O INTERMEDIARIA FLUTUANTE (Ris
car o que não corresponda) 
INSPEÇ~O INTERMEDIARIA EM SECO (Riscar 
o que não corresponda) 
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APENDICE II 

MQDELO DE CERTIFICADO OE DOTAÇ~O DE SEGURANÇA 

O presente documento é expedido em virtude do estabelecido 
no artigo 28 do Protocolo Adicional ao ·Acordo de Transporte 
Fluvial pela Hidrovia Paraguai-Paraná (Porto de Cáceres-Porto de 
Nova Palmira) sobre Navegação e Segurança. 

Nome da Embarcação MATRICULA BANDEIRA SERVIÇO 

A auto~:j dade competente certifica que de conformidade com 
as normas v i gentes que regu 1 am as dotações de segurança das 
embarcações da matrícula nacional, destinadas à navegação na 
Hi~rovia, a embarcação dispõe de pessoal suficiente _como para 
garantir sua segurança, sempre que leve a tripulação em número 
e cargo não inferior ao que se estabelece a segu1r: 

CARGO NUMERO 
--------~-------------------------------------------~-----------. 
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ANEXO I 

APENDICE II 

MODELO DE CERTIFICADO DE BORDA LIVRE 
PARA NAVIOS DA HIDROVIA 

NQ DO CERTIFICADO 

NOME DO NAVIO MATRICULA ARQUEAÇIIO TOTAL 

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

o ................... certifica que o navio acima mencionado 
possui destinação de borda 1 ivre de acordo ..... -............. ·.-;.;, 
e foram constatadas suas marcas que -estão de acordo com os 
valor~s regulamentares consignados a seguir: 

F.B. MEDIDAS DESDE A LINHA DE CONVES 
-----------------~~~---------------~----~------------------------

mm 

o presente certificado caduc-ará automat1camente quando forem 
introduzidas modificações que variem as condições de destinação 
ou o: 

VENCIMENTO: 

Expedido em em . . . de . . . • . • • • • de 1 9 . . • 
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SENADO FEDERAL 
Faço saber que o ~ Fedem! aprovoo, e eu, Humberto 

Lucena, Pmsidente, nos termos do art. 48, item 28~ do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 77, DE 1994 

AutOriza o Governo do Estado da Bahla a emi
tir, através de ofertas púbHeas, Letras Flnaoc:dras do 
Teoouro do Estado da Bahla- LFTBA, destlnaodCMe 
os recursos ao giro de sua divida mobDiária VCD.cb·el 
ao priiJ!.dro ~~emcstre de 19954 

O SCDado Fedem! mo1ve: . 
ArL 1" É o Govemo do Eltado do Bahia, 1100 teancs da Reso

luçio n• 11, de 1994, do SCDado Federal, autorizado a emitir Letras 
Fmanceiras do Tesooro do Estado da Bahia - IFI'BA, pora o giro de 
sua divida mobiliária veriãvel no primeiro semestre de 1995. 

·Art. 2" A emissão autorizada será realizada nas seguintes 
condições: 

a) quantidade: a ser defmida na data do resgate dos tirulos 
a se<em subolituldos, mediante aplicaçio da Emenda Constitucio
nal n"3, deduzida a parcela de 0,60%; 

b) modaHdade: nomiuativa-tmnsfetive~ 
c) ...,dlmentos: igual ao das Letms Financeiras do Tesouro 

Nàcional- LFr, criadas pelo Dccreto-Lefii•'2.376, de 25 de no
vembro de 1987; 

d) prazo: Ir& anos; 
e)valornom!nal: R$!,00 (um real) 
f) caraterística dos títulos a serem substltuidos: 
Titulo Vencimento Quoutidade 

551096 15-:1-95 _10.774.786.956 

551094 

551094 

15-2-95 

15-3-95 

.28.417.305.205 

~-...22.-695.396.584 

g) previsão de colocação e vencimento dos U:tulos a se
rem emitidos: 

Colocação 

16-1-95 

15-:2-95 

15-:3-95 

Vencimento 

15-1-98 

15-2-98 

15-3-98 

Titulo 

551095 

551096 

551096 

Data-Base 

16-1-95 

15-:2-95 

15-3-95 

h) forma da colocação: alr.lvés de ofertas públicas, nos teimos 
da Resolução n°56S, de 20 de setembro de 1979, do Banco c.ntml; 

I) autorização legislativa: Lei n• 4.828, de 17 de fevereiro 
de 1989 e Lei n• 6.678, de 25 de oulllbro de 1.994. 

Art. 3" A au!mi~ção concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no pr.lfP de duzentos e setenta dias, a cootar de sua 
publicação. . . . . . 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1 9'94. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos tennos do arL 48, item 28 do Regimento 
Intemo, pronmlgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 78, DE 1994 

Autoriza a emissão de Letras FinanceiraS- do 

Tesouro do Estado do Paraná - LFT .. PR, destinadas 
à rolagem. de 99,20% (noventa de nove inteiros e vin
te centésimos por ceuto) da dívida mobiliárla do Es
tado, veoclvel no primeiro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
ArL 1• É o Estado do Par.má, oos tennos da Rescluçãc n• II, 

de 1994, do SCDado Federal, autorizado a emitir Letms Fmanceiras do 
Tesruro do Estado do PaJllllâ- LFI"-PR, destinados à rolagem de 
99,20% (noveuta e nove inteiros e vinte oent6simos porceoto) de""' 
dívidamobiliãria. veocivel no primeiro semestre de 1995. 

Art. 2" A emissão autorizada será !ealizada sob as seguinles 
coodições: 

a) quantidade: a ser defmida na data do resgate dos títulos 
a serem substituidos, atualizados nos termos do § 6°, do art._l5, da 
Resoluçio n° 11, de 1994, deduzida a parc:ela de 0.20% (Vinte cen
tésimos por cenlO~ 

b) modaHdade: nominativa-tmnsferivel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras FinanCeiras do Tesouro 

Nàcional- LFT, criadas pelo Decreto-Lei n• 2.376. de 25 de no
vembro <le 1987; 

d) prazo: até um mil. oitocentos e vinte e sete dias; 
c) valor nominal: 
- R$1,00 (SEL!C); 
- R$1.000,00 (CETIP); 

f) características dos Utulos a serem substituídos: 
Titulo Vencimento Quantidade 

611825 15-3-95 1.750.000.000 

61500(*) 15-5-95 436287.971 

Total 2.186.287.971 

(*) enccntnnn-se registrados no SEL!C. 
g) previsão- de colocação e vencimento dos títulos a se

rem emitidos: 
·Colocação _ Veuclmen,to 

15-3-95 

15-5-95 

15.032000 

15.052000 

. 'J!Iolo 

611827 

611827C') 

15-3:95. 

15-5-95 

(*)a serem registrados no CETIP, por se tratarem de tiOJ.los 
emitidos-para pagamento de precat6rias judicia~s. -

- . - . -

h) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20 de setembro de 1_979, do Banco 
Central; 

i) autorização legislativa: Lei n° 8.212, de 30 de dezembro 
de 1985; Decreto n• 9.125, de 22 de setembro de 1986; Lei n• 
8.914, de 13 de dezembro de 1988; Lein"9.058, de 3 de agosto de 
1989 e Decreton• 5.700,de13 de setembro de 1989. 

Art. 3o A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publicação. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publí
caçio. 

Senado Federal, 14 de dezembro de 1994.- SenadOT Hum
berlo Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento 
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Interno, promulgo a seguinte 
RESOLUÇÃO N" 79, DE 1994 

Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a emitir, 
Letras Fmancüras do Teoouro do Estado do Rio de 
Janeiro - LFf .RJ, cujos rewrsos serão destinados 
ao giro da divida moblliária do Estado, veocivel no 
prlmdro semestre de 1995. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 • É o &lado do Rio de Janeiro, nos lermos da Resolu

ção n• 11, de 1994, do Senado Federal, auiOrizadO a emitir Letras 
FÍDallCeiras do Tesouro do Estado do Rio de JaneirO- LFf.RJ, 
cujos recursos serão cJcstingdos ao giro da divida mobiliária doEs
tado. vencível no primeiro semestre de 1995. 

Art. Z' A emisslo autorizada será realizada nas seguintes 
coodições: 

a) quantidade: a ser defmida na data de resgate dos tltulos 
a serem substituídos. amalizados DOs lemlos do § 6° do art. 15 da 
Resolução n• 11, de 1994, deduzida a pa=la de 8,88%; 

b) modalidade: Dominativa-tmnsferivel; 
c) rendimentos: igual ao das Letras Financeiras do Tescuro 

Nacional- LFT, criadas pelo De=to-Lei n• 2.376, de 25 de no
vembro de 1987; 

d) prazo: de até um mil, oitocentos e vinte e sete dias; 
e) valor nonilual: R$1,00 (um real); 
C) caracteristicas dos tftulos a serem substituídos: 

Vencimento Quantidade 

I 0 -I-95 303.822.455 

1°-2-95 509.I97.803 

I 0-3-95 926.963.I65 

I 0 -4-95 

I•-5-95 

I 0 -6-95 

Total 

671.577.433 

541.190.953 

506.928.926 

3. 459.680.135 
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos ter

mos da Resolução D0 565, de 20 de setembro de 1979, do Banco 
Centr.l.l; -- . 

h) autorização legislativa: Lei n° 1.389, de 28 de -novem
bmde 1988. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de duzentos e setenta dias. a contar de sua 
publicação. 

Art. 4°Esta Resolução entta em vigor na data de sua publi-. 
cação. 

Senado Federal, I 4 de dezembro da I 994. - Senador Hum
berto Lucena, Presidente. 

Faço saber'! que o Senado Fedem!, aprovou, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos dõ art. 48, item 28 do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N• 80, DE 1994 

Autori:m a celebração do termo de sub-oroga· 
ção, cessão e aditamento ao contrato de compra e 
venda com f"manclamento de equipamentos e mate
riais destinados às Unidades Hospitalares BrasUeiras, 
firmado. em 15 de revereiro de 1977, entre o então 
Instituto Na<:ional de Previdência Social - INPS, ,... 
cedido pelo llistituto Nadooal de Assistência Médica 
da Previdência Social - INAMPS, em ..tiução, e a 

empresa alemã Intermt:J-Export-lmport. 

O Senado Fedeml resolve: 
Art. 1° É a República Federativa do Brasil autorizada a cele

brar termo de sub-rogação, cessão e aditamento ao contrato de 
compra e venda com fmanciamento de equiprullentos e materiais 
destinados à Unidades Hospitalares Brasileims, fnmado em IS de 
fevereiro de 1977, entre o então Instituto Nacional de Previdência 
Social - INPS. sucedido pelo Instituto Nacional de Assistência 
Médica da Previdência Social- INAI'\.fPS, em extinção, e a empre
sa alemã lntexmed-Export-buport. 

Parágrafo único. O saldo crediticio, - no valor de 
US$5,631,171.34 (cinco milhões, seiscentos e trinta e um mil, 
cento e setenta e um dólares e trinta e quatro centavos) passará do 
INAMPS, em extinção, para a União, a ftm de ser utilizado pelo 
Ministério da Educação e do Desp:>ri:o. _ 

Art.--2° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da 
data de sua poblicaçio. 

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal, 14 de dezembro de I 994. - Senador Hum
berto Lucenã, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do arl 48, item 28 do Regimento 
lntemo, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N" 81, DE 1994 

Autoriza o Estado de Pernambuco a oferecer 
contragarantia à operação de crédito externo a ser 
contratada entre a Companhia Energética de Per· 
nambuco - CELPE e o Kreditaostalt fiir Wiederauf· 
bay - KFW, com o aval da União, no valor de 
R$9.396A9S,OO, equivalentes a DM 15.000.000,00, em 
1°dejulho de1994. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o É o Estado de Pemamhlco, nos termos da Resolu

ção D0 11, de 1994, do Sen;tdo Fedeyral, autorizado a conceder con
tragarantia à operação de _crédito ex timo a ser contratada entre a 
Companhia Energética de Pernambuco - CELPE e o Kreditanstalt 
ffir Wiederaufbau- KFW, no valor de R$9396.495,00 (ri.Ove mi
lhões, trezentos de noventa e seis mil, quatrocentos e noventa e 
cinco reais), equivalentes a DM 15.CXX}.000,00 (quinze milhões de 
marcos alemães), em lo de julho de 1994. 

§ 1° É a União, nos termos da Resolução n° 96, de 1989, do 
Senado Federal, autorizada a conceder garantia à operação referida 
no caput deste artigo. 

§ 2° A operação de crédito ora autorizada destina-se ao fi
nanciamento parcial do Programa de Expansão do Sistema Elétri
co de Tra.nsmissão e Eletriftcação do Estado de Pernambuco. 

Art. 2° A operação de crédito se realizará. sob as seguintes 
condições: 

a) valor prete•dido: R$9.396,495,00, equivalentes a 
DMI5.000,000,00, em I•de julho de 1994, sendo: 

- 1: R$8.832 705.30 (oito milhões, oitocentcis--e-tiúii.i-e dois 
mil, setecentos e cinco reais e trinta centavos), equivalentes a 
DMI4.IOO.OOO,OO (qua!Orze milhões e cem mil maroos alemães), 
a título de empréstimo; 

- It R$563.789,70 (quínben!Os e sessenta e três mil, sete
centos e oitenta e nove reais e setenta centavos), equivalentes a 
DM900.()(X),00 (novecentos mil marcos alemãeS), a título de con-
tribuição financeira; -
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b)juros: Art. 2° É o Estado de Goiás autorizado a prestar garantia ao 
-parcela 1: 6.5% a.a. fixos, sendo que 4.5% a.a. em DM Banco do Brasil S.A., para emissão de carta de crédito a prazo a 

será transferido ao KFW e o restante, 2%, não remissível ao ex te- Bronto Skylift Oy Ab, sediada em Tampere, Finlândia, para a im
rior, será levado a crédito-em moeda local. numa conta especial, portaçio de uma plataforma hidráulica. modelO 70-3T2. de interes
para o fmanciamento de projeto de importância prioritária dentro se do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, tendo a operação de 
da política de desenvolvimento, caducando a obrigação de paga- crédito as seguintes caract.eristicas: 
mento desta pan:ela ao KFW; a) valor pretendido: R$2.064503,40 (doi• milhões, ses-

- parcela II: 2,0% a.a. fiXos; senta e quatro mil e quinhentos e três reais e quarenta centavos), a 
c) "commltment ree• (parcelas I e II): 0,25% a.a, coota- pt<ÇOS de oumbro de 1994; 

dos a partir de três meses após a data da assinatura do coolrat.O; b) encargos: 
d) juros de mora (sobre o prinápal e juros-parcelas I e -externos: sem custos para o importador; 

U): 3% a. a. acima da taxa de desconto do Deutsche Bancesbank.~ - intemos: comissão de abertura (1% a.t.); 
e) despesas gerais: limitados a 0,1% do valor do fmaocia- c) destinação de recnrsos: importação de plataforma h i· 

mento; ' dráu!ica, modelo 70-31'2, fabricada pela empresa Bronlo Sky!ift 
f) oontragarantia: a definida no parágrafo ónicO do art. 1 c Oy Ab, de interesse do COipo de Bombeiro Militar do Estado: 

da Lei Estadual D 0 10550, de 8 de janeiro de 1991, que autorizou a d) prazos: trezentos e sessenta dias; 
operação; e) condições de pagamento: 

g) garantidor: Repd.blica Federativa do Brasil; - 5% (cinco por cento), pagamento inicial (pago em 2 de 
h) destinação dos recursos: Programa de Expansão do Sis- setembro de 1994 e não i.ilcluído no valor da operação); 

lema Elétrico de Transmissão e Eletrificação do Estado de Per- - 10% (dez por ceniO), pagãve! em 8 de dezembro de 1994; 
nambuco; - 50% (cinqüenta por cei:llD). pagável em 23 de janeiro de 

i)c0ndições de pagamento: 1995; 
-do principal: .~ 17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), rn· 
- parcda I: em tinta parcelas semestrais, iguais e consecu- gável em cento e oitenta dias do pagamento inicial; 

tivas, com prazo de carência de cinco anos; -17,5% (dezessete inteiros e cinco décimos por cento), pa 
-parcela II: em quarenta parcelas semestrais, iguais e con- gável em trezentos e sessenta dias do pagamento inicial; 

secutivas, com prazo de carência de dez anos; _ _ I} garantia: FPE (Fundo de Participação dos Estados). 
-dos juros (parcelas I e ll): semestralmente vencidos, em Art. 3° A autorização concedida por esta resolução deverá 

30dejulho e 30de dezembro de cada ano; ser exercida no prazo-de duzentos e setenta dias, contados da data 
-da "commitment fee" (parcelas I e ll): semestralmente - -de sua publicação. , 

vencidas, em 30 de junho e 30 de dezembro de cada ano, vencen~ Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua pnbli-
do a primeira parcela juntamente com os juros; cação. 

-dos. despesas gerais: após a emissão do Certificado de Senado Federal, 14 de dezembro de 1994. ·- Senad<ll' H em-
Registro, mediante comprovação, devendo ser pagas em reais, ex- berto Lucena, Presidente. 
ceto aquelas inconidas no exterior, que só possam ser pagas em 
moeda estrangeira. 

Art. 3° A autorização concedida por esta Resolução deverá 
ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias., contados da 
data de sua publicação. __ . 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi~ . 
cação. 

Senado Federal, 14 de dezembro .de 1994. - Senado< Hum
berto Lucena, Presidente. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e_eu;Humberto 
Lucena, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 dÕ Regimento 
Interno, promulgo a seguinte -

RESOLUÇÃO N'82,1>E 1994 

~ntoriza o Estado de Goiás a elevar, temporn
riamente, seu endividamento acima do limite previsto 
pelo art. 4°, D, da Resolução' n° 11, de 1994, do Sena
do Federal, bem como a prestar garantia ao Banco 
do Brasil S.A., para emissão de carta de crédito a 
prazo a Bronto Skylift Oy Ab, sediada em Tampere, 
Finlândia, para importação de uma plataforma hi
dráulica modelo 70..JT2, de interesse do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É o Est.tido de Goiás al!tórfzãdo a elevar, ter:Õporaria

mente, seu endividamçnto acima do limite previsto pelo art. 4°, ll, 
da Resolução n' II, de 1994, .do 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 

RESOLUi;:ÃO N' 83, DE 1994 

Autoriza a União a contratar operação de cré
dito exterÍJo junto ao Kreditanstalt für Wiederaltbau 
- KFW, no valor equivalente a DM13.500.000,00, 
sendo DM12.000..000,00 a título de empréstimo e 
DMl.SOO.OOO,OO, como contribuição financeira, desti
nando--se os recursos ao financiamento pardal do 
Projeto Ações Básicas de Saúde no Cearã, e. ~ar~o do 
Ministério da Saúde. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a República Federa.tiv~ do Brasil, nos temtos da 

~esolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a realizar 
operação de crédito externo junto ao K.reditanstalt für Wiederauf
bau - KFW, no valor equivalente a DM13500.0CX),OO (treze mi
lhões e quinhentos-mil marcos alemães), sendo DM12.000.000.00 
(doze milhões de marcos alemães) a título <j(': Prnpféo:ti•ll•' r 
DM1500.()(X),QO (um milhão e quinhentos mil marr0s alt~mães). 
como contribuição fmanceira. 

Parágrafo único. Os recui"SOs referidos no caput deste arti
go, detinham-se ao ftnanciamento parcial do Projeto de Ações Bá
sicas de Saúde no Ceará. a cargo do Ministério da Saúde. 

Art. 2° A operação de crédito externo a que se refere ó art. 
1° tem as seguintes características: 
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a) valor do firumclameDto: DM12.000.oob,OO; tuição e o poder Legislativo, bem como promover pesquisa volta-
h) contribuição financeira: DMl.SOO.OOO,OO, não reem- da para identificar em jornais, e colecionar, o noticiáriO produzido 

bolsáveis nos tennos contramais; pela Subsecretaria. 
c) mmfssãO de oompromisso: 0.25% a .a. (vinte e cinco - § 1° São ótEãos do Serviço de Imprensa: 

=tésimos por cento ao-ano), calculada para um período que ro- I-Seção de Redação; e 
meça 11& meses @PÓs 8. assinatura do COillmto e termina no dia em ll -Seção de Informática e de Transmissão. 
que os desembolsos forem debitados, sendo exigível semestral- § zo À Seção .de Redação compete acompanhar e elaborar o 
mente, a 30 de jJDbo e 31 de dezembro; _ noticiário sobre discursos, projetos, debates, discussões e volações 

d) amortização: trinta prestações semestrais, sucessivas, no plenário e nas comissões permanentes e temporárias, as ativida-
todas no valor de DM400.000,00 (quatiocei:ltos millll8.It::Qs alemã- eles da .Presidência.. da: Comissão Diretora e Senadores, be~ como 
es), a pimeira rnstação vencendo em 30 de jmho de 2000 e a ál- fazer o levanlamento e compilação da agenda do dia seguinte dos 
úma em30 de dezembro de 2014; diversos setores·da Casa e manter atualizado um arquivo das maté-

e) juros: 4,5% a.a. (quatro e meio por anto ao ano), exigi- rias produzidas pela Subsecretaria. 
veissemestmlmentc,a30dejuohoe31dedezembro. § 3° À Seção de Infonnática e Transmissão compete ali-

Art. 3°:A. celehtação do contrato de que trata esta resol1:1ção mentar o banco_ de dados do Prodasen com o material produzido 
deverá ser precedida de manifestação escrita do Kreditanstalt fúr pela Subsecretaria, notadamente os boletins para imprensa e "A 
Wiederaufbau -. KFW, quanto ao OJmprimento, por parte do Mi- Voz do Brasil", realizar consultas nos terminais sobre projetos e 
nistério da Saúde, das condicionantes previstas nos arts. 2° e 7° do oulras matérias, para subsidiar o trnbalho da Subsecretaria. bem 
Conttato de Empiéstimo, de Contribuição Fmanceinl e de Execu- como realizar a transmissão, por meio de fac simile e/ou telex. do 
ção do Projeto. · materiaJ noticioso produzido pela Subsecretaria para jornais, revJs-

- Art-. 4° A contratação da operaçio de crédito ex temo a que tas e emisscns de rádio e televisão, e ainda para a Representação 
se refere o art. 1° deveni efetivar-se no pra:zo :toá.ximo de quinhen- do SCnndo Federal no Rio de Janeiro. -
too e quuenta dias, cootados da data da JXlblicação desta resolução. Art. 4' Ao Serviço de Radiodifusão compete providenciar a 
· Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi- cobel;lura de todos os trabalhos do Senado Federal, para elabora-
cação. çio de noticiário radiofônico. -

Senado Federal. 16 de dezembro de 1994.- Senador Hum- § 1° São órgãos do Serviço de Radiodifusão: 
beJ:to. L~~a, Plesi?ente. . • _ . . I- Seção de "A Voz do Brasil".; e 

ll- Seção de Rádio. 
§ 2° À Seção de Rádio compete elaborarnoticiários a serem 

fornecidos às emissoras de radiodifusão, bem como boletins para 
divulgação pelo sistema de som interno do Senado Federal. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Humberto 
Lucena, Presidente, nos tennos do art. 48, item 28 do Regimento 
Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇÃO N' 84, DE 1994 

Altera a estrntura da Subsecretaria de Divul
gação, e dá outras prol'idências. 

O Senado Federal resolve: 
Art. I' O art. 39 do Regulamento Administrativo do Senado 

Federal passa a vigorar com as seguintes all.etações: 

"Art. 39:- :À Subsecretaria de Divulgação compete 
estudar, coordenar, orientar, controlar e dirigir a execu
ção das tarefas relativas à divulgação das atividades do 
Senado Federal, assistindo, em assuntos de sua compe
tência, a Comissão Díret.om, as Comissões Técnicas e os 
Senadores. 

Paiilgrafo único. São órgãos da Subsecrelaiia de Di· 
vulgação: 

I- Gabinete; 
ll- Serviço de Imprensa; 
lll- Serviço de Radiodifusão; e 
N- Sezviço de Televisão." 

> 

Art: 2' Ao gabinete da Subsecretaria de Divulgação compe
te providenciar o expediente e as audiências do titular, executar as 
lan:fas de suporte administrativo relativas à competência do órgão 
e assistir o seu titular no desempenho de suas atribuições_. 

Art. 3° Ao Serviço de ImPrensa compete prÕvidenciar a co
bertuxa e elaboração de boletins noticiosos diários, para fms de di
vulgação em jornais, revistaS, correios eletrônicos e órgãos afms 
de imprensa, sobre eventos ocorridos no âmbito do Senado Fede
ral, nominadamente no Plenário, nas comissões permanentes e 
tellljlOr.Írias, nos Gabinetes do Presidente e do Primeiro-Secretário 
e no atendimento a toda atividade senatorial que promova a insti-

Art. 5° Ao Serviço de Televisão compele produzir gravaÇÕ
es em vídeo oo transmissões ao vivo, especialmente das atividades 
do Plenário, das Comissões permanentes e temporárias, além da 
cobertura diária do gabinete do Presidente e do Primeíro-Secnblá
rio. para ·distribuição às emissaas de televisão ou exibição na rede 
interna montada a partir do Projeto VIP de televisão, sob a forma 
de um telejornal diário. -

§ 1° São órgãos do Serviço de Televisão: 
I - Seção de Produção e ReJlOilagem.; e 
ll- Seção de Edição e Arquivo. 

§ ZO À Seção de Produção e Reportagem compete planejar e 
realizar gravações e transmissões das atividades de Plenário e das 

- Comissões e indicar as matérias que devem ser oferecidas ãs emis
soras de televisão e as que devem ser guardadas em arquivo para a 
memória do Senado. 

§ 3° À Seção de Edição e Arquivo compete realizar a fmali
zação e edição do material gravado, eferuar as gravações em estú
dio e manter arquivo geral das imagens em vídeo do Senado. 

Art. 6° São privativas dOs servidores da Categoria Funcio
nal de Analista Legislativo- Área de Comunicação Social. Conta
los e Eventos, inclusive durnnte o estágio probatório, as Funções 
cOmissionadas de Assistente Técnicci, ·previstas- no Anexo desta 
resolução, Cllefe do Serviço de Imprensa, Chefe do Serviço de Te
levisão, Chefe da Seção de Redação, Chefe da Seção de Produção 
e Reportagem, CQefe da Seção de Edição e Arquivo, Chefe da Se
ção da ''Voz do Brasil", Chefe da Seção de Rádio e, ainda, as de 
Assistente de Divulgação. _ . 

Ait. 7° Ao Assistente de Divulgação compete, além de as
sistir a CbefJa imediata na realização das tarefas a ela atribuída, 
elaOOrar planos de trabalho, manter contatos internos e externos e 
acompanhar nos veículos de comunicação a publicação de noticiá
rio produzido pela Subsecretaria. 
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Art. SO Ao Auxiliar de Divulgação compete a realiza.ção âe 

atividades de apoio ao Serviço ai Seçio, como operar sistema de 
informática.-providenciar remessa de material e desempenhar tare
fas correlatas. 

Art. 9" A Tabela de distribuição das funções comissionadas 
da Subsecretaria de Divulgação. Códigos "7.1.00 do Anexo U do 
Regulamento Administrativo do Senado Federal, passa a vigorar 
na forma do Anexo desta resolução. 

Art. 1 O. Fica a Subsecretaria de Administração de Pessoal 
autorizada a republicar o Regulamento Administrativo COm as al
terações decorrentes desta resolução. 

Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Senado Federal. 16 de dezembro de 1994.- Senado!"Hom
berto'Lucena. Pres"idente. 

ANEXO 

N° de Funções Denominação Símbolo 
3 _Chefe de Serviço FC-07 
2 Assistente T~cO FC-6 

6 _Cbe(e de Seção FC-5 
2 Secretátio de GabU)ete FC-5 .. 

30 Assi_stente de Divulgação FC-4 
7 Assistente de Pesquisa FC-4 

s Auxiliar de Divulgação FC-3 

Faço sãber 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" 85, DE í994 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São P-;_ulo 
a emitir, através de ofertas públicas, Letras Finam.:ei
ras do Tesouro do Município de São Paulo- LFTM~ 
S_P, cujos rewrsos'serão destinados à liquidação-dt· 
precatórios judiciais pendentes, de respoosabili-la:h.• 
daquele Município. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É a Prefeitura Municipal de São Paulo, nos tenn;.~::. 

da Resolução n° 11, de 1994, dtl Senado Federal, autorizada,, •:n.· 
iii- Letras FinanceiraS do T!!souro do Município de São P.u. · 
LFTM-SP, destinados ã liquidação de precatórios judit.:iais l 
dentes, de responsabilidade daquele Município. 

Art. 2° A emissão ora autorizada será realizada nas seguin
tes condições: _ 

8) denominação: Letras Financeiras do Tesouro· do Muui
cípiode São Paulo- LFTM-SP; 

b) quantidade: nominativa-transfeóvet 
d) rendimento: igual ao das Letras FinanCeiras do TcW~.~rv 

Nacional- LFf, criadas pelo Decreto-Lei n° 2.376,_de 25 th: n·
vembro de 1987; 

e} prazo: até cinco anos; 
I) valor nominal: R$1.0\X).()() (CETll'); (*) 
(*)em decorrência desse valor de P.U., as qUantidades.!>'.:

rão "divididas por· t :oo::l (mil), de forma a adequar o valor fmancei
ro da colocação; 

g) forma de oolocação: atraVéS de ofertas públicãS--: fi6s-terint5<i 
da Resolução n• 565. de 20 de setembro de·l979. do Banco CeniJ:Jl· 

h) autorização legislatiVa: Decreto n° 27.630, de 26 J·· 
neiro de 1989; 

i) previsão de colocaçBo e veudmento dOs títulofó 11 

emitidos por bancos comerciais: 

DATA-BASE DATA DA VENCIMENTO QUANTIDADE TIPO 
~·COLOCAÇAO 

. 

-
01.07.94 15.12 • .9!1 1.07.-1999 106.490.548 695000 
01.07.94 15 ...0.1 ...9.5 !1.07.1999 62.500.000 695000 

'01. 07.94 15.02.95 ( 1.07.1999. 62.500.000 695000 
01.07- 94 15.03.95 01.07.1999 62.500.000 695000 -< 01.07.94 15.04.95 01.07.1999 62.500;000 695000 j 01.07.94 15.05.95 01.07.1999 23.921.960 695000 
01.12.94 15.05.95 01.12.1999 38.578.040 1595000 

- . 
01.12 • .94 15.06.95 01.12.1999 62.500.000 695000 
01.12.94 15.07.95 01.12.1999 62.500.000 695000 
01.12-94 15.08.95 01.12.1999 62.500.000 695000 

-TOTAL 606.490.548 
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;· .. n. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá cação. 

sei c:x~rcida no prazo de duzentos e setenta dias, a contar de sua 
publkação. 

Art. 1" Esta Resolu~o entra em vigor na data de sua publi-
Senado Federal 16 de dezembro de 1994. - Senadoc Hum· 

berto Lucena, Presidente. 

SUMÁRIO 

I - ATA .I) A 201" SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO 
DE 1994 

I.l- ABERTURA 
1.2- EXPEDIENTE 
1.2.J - Parecer 
Referente-à seguinte matéria: _ _ _ 
- Mensagem n• 372, de 1994, do Senhor Presidente da Re-

pública. submetendo à apreciação do Senado Federal o nome do 
Senhor Edgard Liocoln de Proença Rosa para exercer o cargo de 
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

1.2.2 - Requerimentos 
- N° 1.041, de 1994, de autoria do Senador Carlos De'Carli, 

solicitando que sejam considerados., como licença autorizada, os 
dias 1". 2, 5, 8, 9,12 e 13 de dezembro de 1994. Aprovadn. 

-· N" !.042, de 1994, de autoria do Senador José Eduaroo, 
solicitando que sejam considerados, como licença autorizada, os 
dias 9. 12 e 13 de dezembro de: 1994. Aprovado. 

1.2.3 --Comunicação 
- Do Senador Divaldo Suruagy, de rell'Óncia, ~data. ao 

mandato de Senador da República por ter sido eleito Goverila.dor 
dn Estado de Alagoas. 

I .2A -Discurso do Expediente 
SENADOR MAURO BENEVIDES- Formulando votos de 

pleno êxittJ ao futuro Governador Divald_o Suruagy, que, nesta 
data. rmuncia ~ senatoria. Votos de boas·vindas ao Sr. Ca;rlos 
1.)'1"3, St~pl('"nte 6.invo<:ado da representação de Alagoas, em substi· 
tuiçâ<~ .h· \1. Diva Ido Suruagy. 

1.2.5- Comunicações 
· I l1' SePador Almir Gabriel, de renúncia, a partir de I 0 de 

Janeiro J.e 1995. ao mandato de Senador da República, por ter si~ 
ell·tto (;<wemador do Estado do Pará. 

- f )l • S_enador Mau1'fcio Corrêa, de renúncia, ao mandato de 
Senador da República, por ter sido nomeado Ministro do Supremo 
Trih1mal Federal. 

- Do Senador José .Eduardo, de participação na solenidade 
·de ?-h<'rtura do VI Congresso Paranaense dos :Muni~pios, realizada 
;)o a!.!ditório do Hotel Bourbon, em Curitiba-PR. 

-· Da Liderança do PSDB. no Senado Federal, de indicação 
do Senador Tcutônio Vilela Filho para as funções de Vice-Uder 
do PSI) R. em substituição ao Senador Mauricio Corrêa.. 

L2.6 - Leitura de projeto 
- Projl'to de Resolução D 0 111, de 1994, de autoria do Sena~ 

dor Coutinho Jorge, que altera o Regimento Interno do Senado Fe· 
Ueral, modifica:rído, nas Comissões Peri:nanentes, o número de 
membros, o quorum e os horários de reuniões, e dá outras provi
dênci(l.s. 

1.2.7- Comunicações da Presidência 
· ,\be!U.:ra de prazo para oferecimento de emendas ao Pro

jC"ll) d~· {c.solução n" lll/94,lido anteriormente. 
- Arquivamento definitivo dos Projetes de Lei da Câmara 

n .... ~ 27 c 87. de 1994, por não ter sido interposto recurso no prazo 
regimt.•ntaL no sentidl) do prosseguimento de sua tramitação. 

- Ediçfi1), pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Pr·~"' is·'~ t.1 n·' J6ü. de 9 de dezembro de 1994, que autOriza a utili· 

zação de recursos do Fundo da Marinha Mereante - FMM, em fa- · 
vor ,da Companhia de Navegação Lloyd Bmsileiro - LLOYD
BRAS; designação da Comissão Mista e estabelecimento de calen
dário para a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisó.ria n° 761, de 9 de dezembro de 1994, que altera o art. 4°. 
capu~ da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe sobre a 
concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural; 
designação da Ccxnissão Mista e estabelecimento de calendário 
para a sua tramitação~ 

- Edição; pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória n• 762, de 9 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a 
aplicação dos direitos previstOs Do acordo antidumping e no Acor· 
do de Subsídios e Direítos ·CompensatórioS, ·e dá ootras providên
cias; designação da Comissão Mista e estabelecimento de calendá
rio pará a sua tramitação. 

- Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Medida 
Provisória ·no 763, de 9 de dezembro de 1994, que fixa critérios 
para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos dos ser.
vidores civis, altera o Anexo n da Lei n° 8.237, de 30 de setembro 
de 1991, para implementação da isononilii. a· que ·se refere o§ 1° do 
art. 39 da Constituição Fedeml. e dá outras providências; designa~ 
ção da Comissão Mista e estabelecimento de calendário para a sua 
tramitação. 

1.2.8- Discursos do Expedienú: (continuação) 
SENADOR /RAPUAN COSI' A JÚNIOR, ccmo Líder- In

dignação pelas recentes declarações do Ministro Ciro Gomes, vei· 
cula.das pela imprensa, com respeito à escolha de José Serra para a 
pasta do Planejamento no próximo Governo e, sobretudo, quanto à 
gestão do_arual Ministro da Saúde, Sr. Henrique Santillo. 

SENADOR WURNAL BAJ'T/Sl'A- Inauguração, no pró
ximo dia 22, da usina bidrelétrica de Xingó. pelo Presidente Itamar 
Franco. 

SENADOR REGINAIDO DUARTE - Homenagem póstu-
ma ao municipalista cea.rense Américo Ba..ucira. · 

SENADOR JOAQUIM BEATO - Protestos pelo não·preen
chimento dos cargos de 1° e 3° Vire-Presidentes da Comissão Mis· 
ta de Orçamento, ambos destinados a Senadores. 

13-0RDEMDO DIA 
Requerimento n° 996, de 1994, do Senador Irapuan Costa 

Júnior, solicitando, nos tennos do art. 255, ll, "c", n° 12, do Regi
mento Interno, que, sobre o Projeto de Lei da Câmara D0 101, de 
1993 (n• 1.25&'88, na Casa de origem), que fixa diretrizes e bases 
da educação nacional, além da Comissão cOnstante do despacho 
i.niCial_seja ouvida, também, a de Constitui~o. Justiça e Cidada· 
nia. Retirado nos termos do Requerimento_n° 1.047/94, após usa
rem da palavra os Srs. Valmir Campelo,lrapuan Costa Júnior, Ju
tahy Magalliães, Pedro Simon, Jarbas Passarinho, Ronan Tito e Jo-
sapbat Marinho. 

Projeto de Resolução n• 99, de 1994 (apresentado pela C' o
missão de Assuntos Econõmicos como conclusão de seu Parecer 
n• 243, de 1994), que autoriza o Governo do Estado do Espírito 
Santo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espíri~ 
to Santo - LFTES~ cujos recursos serão destinados ao giro de 
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72,10% de~_sua Dívida Mobiliária, venCível no 1° semestre de 
1995~ Aprovado. À Comissão Diretom. 

Mensagem n' 351, de 1994 (n' !.003/94. na origem), atra
vés do qual o SeDhor Presidente da República solicita antorização 
do Senado para o lançamento de Bônus da República Federativa 
do Brasil no exterior, bem como a coo.tratação de agente fmancei
ro para a efetivação da medida. Aprovada, após parecer de plená
rio favorável. nos temws do Projeto <!e Resolução D0 112/94, tendo 
usado da pa]avra o Sr. Ronan Tito. A Comissão Diretora para-re
daçãofmal. 

, Redação final do Projeto de Resolução n' 112/94. Aprova. 
da. A proiiDllgaçio. . . 

Oficio n' snz. de 1994, do SeDhor Presidente do Banco 
Central. encaminhàndo ao Senado Federal solicitação do Governo 
do Estado de Sio Paulo, relativa ao pedido de emissão de !.etms 
FiDanceiras do Tesouro do Estado de Sio Paulo- LFI'P, destina
das à liquidação de pr=llórios juiliciili. Retirado da pauta nos 
teiDlOS do art. 175, e, do Regimento Interno. 

Mensagem n' 346, de 1994 (n' 97(1194, na origem), através 
da qual o SeDhor Presidente da República solicita ao Senado Fede
mi autorização para contmtaçio de iJpei>çio de crédito extemo, no 
valor equivalente a cento e sesseDla milhões, duzentos e dezessete 
mil, oitocentos e demito d6Iares norte-americanoSjo entre a Repú. 
blica Federativa do Brasil e a Aleoia Elsag Slstemi Navali S.p.a. 
(AESN), destinada a fmanciar o fornecimento de sistemas e equi
pamentos para o Projeto de Modernização das Fmgatas Classe Ni
ter6L Aprovada, após parecer de plenário favcrlve~ nos termos 
do Projeto de Resolução n' 113/94, tendo usado da palavm o Sr. 
Ronan Tito. À Comissão Diretora para redação fmal. 

Redação fmal do ProjetO de Resolução n' 113/94. Aprova-
da. À piOIIDllgação. . 

Projeto de Lei do Senado n' 82, de 1994, de autoria do Se
nador João Rocha, que dispõe sobre a concessão de subsidio vitalí
cio especial aos ex-Presidentes da República. Aprovado o substi
bltivo, nos termos do Requerimento n° 1048/94, ficando pre}!dica. 
do o projeto, após usar da palavm o SR. Jarbas PassariDho. A Co
missão Diretora para redigir o vencido para o rumo suplementar. 

- Redação do vencido para o rumo suplementar do substihl
tivo ao Projeto de Lei do S<;nado n' 82/94. Aprovada. À Câmara 
dos Deputados. 

Projeto de Lei da Câmam n' 131, de 1994 (n' 4.381/94, na 
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que 
dispõe sobre a tmnsformação de cargos da caneira do MinistériO 
Póblioo Militar e dá outras providências. Aprovado, após parecer 
de plenário favorável, tendo usado da palavra os Srs. Jutahy Ma
galhães e Jarbas PassariDho. A sanção. 

Projeto de J.ei da Câmara n'·l30, de 1994 (n'2.120/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobre o serviço-de TV a Cabo e dá 
outtâs providências. Aprovado, ,após usarem da palavra os Srs. 
Jutahy Magalhães e Joio Rocha. A sanção. 

Projeto de !.e! da Câmara n' 78, de 1994 (n' 1.896'91, na 
Casa de origein), cjue regula a profissão de tÍlotorista autônom.o lo
cador de th.i de empresas e dA ~tms providências. Aprovado 
após parecer de plenário favorável. A sanção 

Projeto de Decn:to Legislativo n' 44, de 1993 (n' 250/93 na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RÁDIO INDEPENDENTE LTDA. para explorar serviço de m
diodifusào sonora em freqüência modulada na cidade de Lajeado, 
i!stado do Rio Gmudc do Sul. Votaçíio adiada por IB!ta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 45, _d~_199~ (n° 253/93, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a cOncessão 

· outOigada à RÁDIO CAPINZA!. !. TDA. pam explumr serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Capirtt.al. Estado 

de Santa Catarina. Votação adiada por falta de quorum. 
· Projeto de Decn:to Legislativo n' 46, de 1993 (n•24819.,, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a penillssão 
outOigada à RÁDIO FRATERNIDADE LTDA. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora. em freqüência modulada na Cidade de 
Araras, Estado deSioPanlo. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto !.egislativo n' 48, de 1993 (n' 264/93, n' 
Câmafa dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissãc. 
da RADIO JORNAL DO BRASIL LTDA, para explorar serviço 
de mdiodifusão sonora em freqúência modulada na Cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Votação adiada por falta de 
quorum.. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 49. de 1993 (n' 273193, na 
C~ dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da RADIO LITORAL !.TDA. para explorar serviço de radiodifu
si.o sanam em freqüência modulada na Cidade de Osório, Estado 
do Rio Grande do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto !.egislativo 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 
L TDA .. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia na Cidade de Bormz6polis, Estado do Paraná. Votação odia
da por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de 1993 (n'246193, na 
Câmam dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO GRANDE !.AGO LIDA. para explorar servi-
ço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Santa He
lena. Estado do Paraná. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 55, de 1993 (n'267193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a roncessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENTOS !.TDA. para ex
plorar setviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Floriano, Estado do PiaUí. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 7, de 1994 (n° 308/93, na 
Câmara dos peputados), que aprova o ato que renova a outorga 
deferida l RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LTDA, para explorar 
serviço de radiodifusão sooom em onda média na cidade de Tim
b6, Estado de Santa Catarina. Votação odiada por falta de quorum. 

· Projeto de Decn:to Legislativo n'.9. de 1994 (n' 301193, na 
Câmara dos D~putados), que aprov!l o ato que renova a concessão 
outorgada à RADIO E TV TAPAJOS LIDA., para explorar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Santarem, Estado do Pari. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 10, de 1994 (n' 297193, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga pennissão à 
FUNDAÇÃO Pe. URBANO THIESEN para executar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência modulada. CQill fms exclusiva
mente educativos, na Cidade de Novo Hamburgo. Estado do Rio 
Gmude do Sul. Votação adiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto _Legislativo no n' de 1994 (n° 2fl) 193' na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ren\1Va a permissão 
outorgada à S.A. RÁDIO VERDES MARES, para explorar sen•i· 
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade ck 
Fottale2A. EstadodoCeam. Votaçíio odiada por falta de quorum. 

Projeto de Decreto Legislativo n° 12, de 1994 (n° 319/93, na 
Câmara do• Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
FUNDAÇ ) CULTURAL CRUZEIRO DO SUL pa<a executar 
serviço de~ diodifusio sonora em freqüência trindu lada na ridade: 
de Soroca , Estado de São Paulo. Votariio adiud:~ J."\(')f falta d<" 
quorum. _ _ 

Prow ) de Decreto Legislativo n° ll:S, d(' i i.,l•) 'l ( ~ 2''1 
;:-; 

Câmara dos D~putados), que aprova<) alo tjtl•~ f(' ."-.:= • •. -:• ,,~ ···.,:::.

outorgada à RADIO ARAGUAIA I.TDA. t•ii•·' ;;:-· k i .. ":1 ... ,. :.: • 
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radiodifusão sooora em onda média na Cidade.. de Araguaína, Esta
do do Tocantins. Votação adiada por falta de quorum. 

Projero de Decreto Legislativo n' 19, de 1994 (n'254193, na 
C;;rtl.ua dos Deputados);'" que aprova o ato que renova a ooncessio 
· ,, tm:gada à TV TOCANTINS L IDA. pam explorar serviço de ra· 
~~i.,Jifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, 
•: "' 'ldo de Goiás. Votação adiada por falta de quorum. 

ProjeiO de Decreto Legislativo n'23, de 1994 (n'327/93, na 
••• ~ .. Li<l dos Deeutados), que aprova_o ato que renova a concessão 

ourorgada à RADIO MONTANHES DE BOTELHOS LIDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Bo<elhos, Estado de Minas Gerais. Votação adiada 
por falta de quorum. 

Projeto'de Decreto Legislativo n"24, de 1994 (n"328/93, na 
Câmara~ Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
I·UNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPU· 
CAÍ para executar serViço de radiodifusãõ sonora em freqüéncia 
. ·'' ·úulada, com. fms exclusivamente educativos, na cidade de Pou
. o Alegre, Estado de Minas Gerais. Votação adiada por falta de 
, 1;;urum. 

Projeto de Decreto Legislativo n"' 45, de 1994-(n° 222792, na 
.Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Ortognlfi
t:o da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro 
de 1990. Votação adiada por falta de quorum. 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado D0 179, 
de _1990 (n° 202/91, naquela Casa), de autoria do Senador Feman
d .. Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime de prestação de 
sctviços públicos pela iniciativa privada, previsto no art. 175 da 
Constituição, e regula a concessão de obra pública.. Votação 
adiada por falta de quorum. 

Projero de Lei da Câmara n' 13, de 1991- Complemeutar 
: "" .• 23/90 - Complementar, na Casa de origem), que regulamenta 
~ _.; 1: Jo art. 171 da Constituição Federal, dispondo sobre a edição 
. _, • m.x:esso legislativo das medidas provis6rias previstas no art. 

-~..\ ConstítUiÇão Federal, e dá outras providências. Votação 
adiada por fal[a de quorum. 

Projero de Lei da Câmara n' 125, de 1991- Complementar 
(n'' 60/89-Complementar, na Casa de origem), que disciplina os li
nutes das despesas COIXl-9 funcionalismo público, na forma do art. 
! 69 da Constituição Federal. Votação adiada por falta de quorum. 

Projero de Lei do Senado n• 27, de 1991 - Complementar, 
de autoria do Senadpr MansuelO de Lavor, que regulamenta o§ 3" 
do an. 192 da ConstitUição Federal, que dispõe sobre a cobnmça 

. de juros reais máximos, e dá outras providências. Votação adia· 
ria por Íalta de quorum. 

Requerimento n° 204, de 1994, do Senador Guilhenne Pal
meira, solicitando, nos termos regimentais,- a traDSCilção, nos 
Anais do Senado Federal, do artigo Uma lista de três erros, de au

·roria do Sociólogo Herbert de Souza, publicado no jornal O Glo· 
bo, edição de 9 de abril último. Votação adiada por falta de 
quorum. 

Rêqueii.mento n° 484, de 1994, do Senador Marco Maciel, 
:-.'·licitando, nos termos regimentais, a convocação do Presidente e 

Secretário do Conselho Nacional de Segumnça Alimentar 
(t úNSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de Duque de Caxias e 
Douror Herbert de Souza (Betinbo), pam prestar, perante o Plená
rio do Senado Federal, esclarecimentos sobre o quadro de mortali
dade infantil no Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e 
apre.~entar as sugestões e mediâas que o órgão proporá ao Senhor 
Pn.~~iJcnle da República, com vistas a enfrentar t.ã.o grave questão. 
Votaç.ã<) &diada por falta de quorum. 

Requerimento ntl 553, de 1994, do Senador Marco--:M.aciel, 
sohcil.andCJ, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 

Senado Federal, do artigo intitulado Os sete brasis, de autoria do 
escriror Gerudo Mello Moumo, publicado no Jornal do Brasil. 
ediçãode7deagostode 1994. Votação adiada porfaltadequonnn. 

Requerimento n° SSS, de 1994, do Senador Mauro Benevi
des, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais 
do Senado Federal, do .artigo '7raíÇão à Vista". de autoria do jor
nalist~--~ FOfessor C'u:io Frota Maia, publicado no jornal Tribuna 
do Ceará, edição de 20 de novembro de 1994. Votação adiada 
por falta de quorum. · • 

ProjeiO de Decreto Legislativo n' 62, de 1993 (n' 268/93. na 
Câmam dos Deputados), que !!prova o ato que renova a concessão 
ouiOrgada à SOÇIEDADE RADIO Vll.A REAL LTDA.; para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Cuiabá, Estado de Mato Grosso. Retirado da pauta nos termos 
do art. 175, e, do Regime.niO Interno. 

ProjeiO de Decreto Legislativo n' 64, de 1993 (n' 275/93. na 
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão 
ourorgada à SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA P ARÀNAENSE 
SIA para explorar serviço ·de radiodifusão de sons e imagens (tele
visão); na Cidade de Londrina. Estado do Paraná. Retirado da 
pauta rios termos do art. 175, e, do Regimento Interno • 

Projero de Decreto Legislativo n' 69, de 1993 (n' 313/93, na 
c~ dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à 
RADIO MARIANA LIDA. para explorar serviço de radi<Xiifusão 
sOD.om em freqüêncía modulada na cidade de Mariana, Estado de 
Minas Gerais. Redrado da pauta nos termos do art. 175, e, do 
Regimento Inlemo. 

Projero de Decreto Legislativo n' 8, de 1994 (n' 303/93, na 
Câmara dos De_putados), que aprova o ato que renova a permissão 
outDrgada à RADIO CULTURA DE PAULO AFONSO LTDA •• 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu-:
lada na cidade de Paulo Afonso, Estado da Bal:iia. Retirado da 
pauta nos tennos do art. 175, e, do RegimenlO Intemo. 

Projeto de Decreto Legislativo n' 20, de 1994 (n' 266/93, na 
Câmara dos Deputados). que aprova o ato que renova a permissão 
ourorgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFUSÃO 
LTDA. atualmente denominada REDE FÊNIX DE COMUNICA· 
ÇÃO L IDA., para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Ci~ de São José dos Pinhais, Estado do 
Paraná. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regi· 
mento Interno. 

Projero de Decreto Legislativo n• 21, de 1994 (n' 292/93, na 
Câmara do~s Deputados), que aprova o ato que renova a permissão 
da FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LIDA. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada na Cidade de Arcovetde, Estado de Pernambuco. Retirado 
da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. 

ProjeiO de Decreto Legislativo n' 26, de 1994 (n' 344/93, na 
c~ dos Deputados), que aprova o ato que outorga peimi.ssão à 
RADIO CAMPOS DOURADOS FM L TDA. pam explorar servi· 
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de 
Medianeira, Estado do Paraná. Retirado da pauta nos termos do 
art. 175, e, do Regimenlo lnlemo. 

Projero de Decreto Legislativo n' 39, de 1994 (n' 296/93, na 
C~ dos Deputados). que aprova o ato que outorga permissão à 
RADIO SERRA NEGRA FM LTDA .• para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade de Alterosa, 
Estado de Minas Gerais. Retirado da pauta nos termos do art. 
175, e, do Regimento Interno. 

ProjeiO de Lei da Câmara n' 117, de 1994 (n' 4.151/93, ua 
Casa de origem), que altera dispositivos do Decreto-Lei n" 227, de 
28~de fevereiro de 1967. Retirado da pauta nos termos do art. 
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175, e, do Regimen!,o Interno. Parecer n° 237, de 1994, da ComiSsão de C:OOS:timiçãô, ius-
Projeto de Lei da Câman n• 122, de 1994 (n° 4.714/94, na tiça e Cidadania sobre a Mensagem n• 314, de 1994 (n• 899/!14, na 

Casa de origem), que altera a redação do parágrafo único do art. origem), de 24 de outubro do corrente ano, pela qua1 o Senhor Pre-
60 da Lei n° 8713, de setembro de I993. Retirado da pauta nos sidente da República submete à delibemçiio do Senado a escolha 
termos do art. 175, e, do Regjmento Interno. · . do Senhoc VALDIR RIGHEJTO, para exoreer o cargo de Minis-

Projeto de Lei da Câmara n• 123, ile 1994 (n• 4.717/94, na troTogado do Tribunal Superiocdo Tnobalho. Retirado da pauta 
Casa de origem). que altera a redação do art. J•da Lei n•6.463, de nos termos do art.l75, e, do Regjmento Interno. 
9 de novembro de I977. Retirado da pauta nos termos~ art. __ P~n°236,de I994,da.Comi~deCocstituição,Jus-
175, e, do Regimento Interno. .• . tiça e Cidadania sobre a Mensagem n• 349; de 1994(11"991/94, na 

Projeto de Lei da Câmara n• 136, de 1994 (n• 4.801/94, na origem), de 11 dejmho do corrente ano, pela qual oSenhorPresi
Casa de origem), que cria e transfoxma, no quadro peimanente de dente da. República submete à deliberação do Senado a escolha do 
pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Tnobalho da 6' Re- Senhor EDSON RODRIGUES-CHAVES para exen:er o cargo de 
gião, oS cargos que-menciona e dá outzas providências. Retirado Conselheiro do Conselho AdminiStrativO de Defesa Econômica. 
da pauta nos termos do art. 175, e, do Regjmento Interno. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e. do Regimento Intemo. 

Projeto de Resolução n• 122, de 1993, de_ autoria do Sena- Parecer n• 289, de 1994, da ComisSão de Assuntos Eeonô-
dor Man-o Maciel, ·que cria a ComissãO de Ciência e Tecnologia. micos sobre a Mensagem n° 376, de 1994 (n° 1.125/94, na ori· 
Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regimenlo lntemo. - gem), de 8 de dezembro do cotrenl,e ano, pela qual o Senhor Presi~ 

Projeto de Resolução n• 94, de 1994, de autoria .do Senador dente da República submete à delibemção do Senado a escolha do 
Coutinho Jorg<, que altera o Regjmeilló Interno do Senado Fede- Senhor PERSIO ARIDA para exercer o cargo de Presidente do 
ral, transfoxmai.do a Comissão de Educação em Comissão de Edn- Banco Central do Brasil. Retirado da pauta nos termos do art. 
cação, Ciência e Tecnologia .. Retirado da pauta nos termos do I75, e, doRegiinento Interno. 
art. 175, e, do Regimento Interno. _ 1.3.1- F•la da Presidência 

Projeto de Lei da Câmarn n° 151, de 1992 (n°_I.OQ2, J;18. -.Ato Convocat6rio da II• Sessão Legislativa Extraadiná~ 
Casa de origem), que dispõe sobre a extinção da contribuição sin~ ria da 49"' Legisla1ur.L · 
dical a que se referem os arts. 578 a 591 da Co.nsolidaçio das Leis 1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia 

. do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de I • de maio de SENADOR MAURO BENEVIDES- Posse do Sr. Mauricio 
1943 e dá outras providências. Retirado da pauta nos termos do Conêa no Suprenio Trib.mal Federal. 
art. I75, e, do Regimento Interno. SENAOOR AIRTON Ol.NEIRA- Inslalação da usina me-

Projeto de Lei da Câmara n° 119, de I993 (n° I.203/9], na talúfgica do Projeto Salobo da_ ComPa:nbia Vale do Rio Doce no 
Casa de origem), que denomina ''Luis Fausto de Medeiros" o Por~ Dlllnicipio de Marabá-PA. 
to-Ilha de Areia Branca, sitUado no municíj>10--do mesmo nome, 1.3.3-ComunicaçõesdaPresidência 
Estado do Rio Grande do Norte. Retirado da pauta nos termos -Término do prazo pm:a apresentação de emendas ao Proje~ 
do art. 175, e, do Regi.rileJito Interno. to de Lei da Câmara n° 248, de 1993 e Projeto de Lei do Senado n° 

Projeto de Lei da Oimw;a n• 231, de 1993 (n• 2.223/91, na 402, de 1991, sendo a este último apresentadas 4emendas. 
Casa de origem), que institui o Dia do Petroquímíco. Retirado da -Convocação de sessão extrnordinária a realizar-se boje, às 
pauta nos termôs do art. 175, e, do RegimentO Interno. 18 horas e IO miiwtos, com Ordem do Dia que designa. 

Projeto de Lei da Câmara n• 24. de 1994 (n• 557/91, na 1.4 - ENCERRAMENTO 
Casa de origem), que disp...:=-.e sobre a constnlção de creches e estaM 
belecimentos de pré-escola. Retirad~ da pauta nos termos do arl 2 -ATA DA 202' SESSÃO. !!;M 15 DE DEZEMBRO 
175, e, do Regimento Inteniõ~ -- · - · · DE 1994 

ProjetO de Lei do Senado n• 232. del991, de autoria do Se- 2.1 - ABERTURA 
nador Jutahy Magalhães, que autoriza o Poder Ex~üvo_ a -defmir 2.2- EXPEDIENTE 
as tenas indispensáveis à presetVaçãO ambiental: integtinies dOS 2.2.1- Pareceres 
bens da União e dos EsLados, na forma do art. 23, VI e VII. oombi~ Referentes aos seguintes projetos: 
nado com o arl 24, VL da Constituição. Federal. Retirado da Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1994 (n• 2.267, de 1991, 
pauta nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. na origem) que acrescenta parágrafoS-ao artigo 860 da Consolida-

Projeto _de Lei do Senado n° 11, de 1994-Complementar, de ção das Leis do Trabalho. 
autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de re- Projeto de Lei da Câmara n° 99, de I994 (n° 1.770-C, de 
cursos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social- FAS, e dá I991, na origem), que dá nova redação ao panigrafo único do arti· 
outras providências. Retirado da pauta nos tennos do art. I75, e, go 513 da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo De
do Regimento Intemo. creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de I943, transformando-o em 

Projeto de Lei do Senado n• 73, de !99l.de 1991, que disc alínea r. 
põe sobre isenção do imposto de renda pano bolsas de esbldos de - Projeto de Lei -da Câmara n• 40, de 1994 (n° 133, de 1991, 
médicos residentes e remuneração de estudantes em estágio para na origem) que assegura a percepção do adicional de periculosida~ 
complementação de estudos universitários. Retirado da pauta de aos eletricistas e demais trabalhadores que especifica. 
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno. Projeto de Lei da Câmara n° 93, de I994 (n° 75l~C, de 

Projeto de Lei do Senadon• 130, de 1993, que conoede ao 1991, na origem), que dispõe sobre o dir<:itõ de empregados que 
idoso e ao deficiente físico ou mental, o beneficio da percepção de gozam de alguma forma de estabilidade defmida em lei. 
um salário mínimo mensal, desde que comprovem não possuir Projeto de Lei da Câmara n° 118, de 1994 (n° 3.692-C, de 
meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida JX'I' sua fa~ 1993, na origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade do exame 
mília, regulamentando o iDCísO V do artigo 203 da Constib.lição DNA na rede hospitalar pública. 
Federal. Retirado da pauta nos termos do art. 175, e, do Regi~ 2.2.2 -Oficio do Sr. 1° Secretário da Câinara dos Depu-
menta Interno. tados 
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Encaminhando à revisão do Senado Federal autógrafo da 
seguinte matéria: 

Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 37, 
de 1992 (n" 3.105/92, D"l!lJela Casa), de autoria do Senador Nel
son Carneiro, que regula o direito dos companheiros a alimentos e 
à sucessão. 

2.23- Requerimentos 
N° 1.055, de 1994, do Senador Esperidião Amin, solicitan

do autorizaÇão para desempenhar missão no exteriOr, 00 j:ieriodo 
de 11 a 20 de de:rembro de 1994. 

N" 1.056, de I994, do SenadorJosapbat Marinho, solicitan
do que sejam considerados, como licença autorizada, 05 dias 20, 
21 e 22 de dezembro de 1994. Aprovado. 

2.2.4 -Comunicações da Presidência 
Integração aos tiabalhos da Casa do Senhor Carlos Lyra, 

suplente conv<>Ca:do do Estado de Alagoa.s, em virtude da renúncia 
do titular Senador Divaldo Sumagy, • 

Abertura de prazo para oferecimento de emendas aos Proje
tes de Lei da Câmara n"s 40, 80, 93,99 e 118, de I994. 

23- ORDEM DO DIA 
Requeriinento D0 %I, de 1994. do Senador Jur.aby Maga

lhães, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Re--

solução D0 J 10, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que 
altera Q Regulamento Administrativo do Senado Federal, e dá ou
uis providências. Aprovado. 

Projeto de Lei da Câmara n" I26, de I 994 (n" 4.604/94, na 
Casa de origem), que inclui as categorias funcionais de Auxiliares 
de '1:'~. Administmtivo, de Vigilância e Artesanato no Ní
vel de Assistente, e dá rutras providências. Aprovado, ap6s usar 
da palavra o Sr. Mauro Benevides. À sanção. 

2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia 
Requerimento n° 1.055/94, lido no Expediente da presente 

sessão. Aprovado, após parecer de Plenário favorável. 
2.3..2 -Comunicação da Presidência 
- Convocação de sessãõ solene do Congresso Nacional para 

instalação da 11• Sessão Legislativa Extraordínária. da 49• Legis
latura, a realizar-se amanhã,. às 9 horas e 30 minutos. 

2A- ENCERRAMEI'ITO 
3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N" 26, de 1994 
4- MESA DIRETORA 
5- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS 
6 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA· 

NENTES 

Ata da 201 a Sessão, em 15 de dezembro de 1994 
4a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura 

Presidência dos Srs.: Hwnberto Lucena, Chagqs Rodrigues e Nabo r Júnior 

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

Affosno Camargo - Airton Oliveira- Alfredo Ca.Dlp.)s
Aluízio Bezerra-:: Amir Lando- Carlos Patrocínio- César Dias-
Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvallio - Epitácio Cafeteira 
- Flaviano MP.Io - Francisco Rollemberg - Gilberto Mirimda -
Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Ira
puar. Costa Júnior- Jacques Silva- João Calmon- João Rocha
Joaquim Beato- Jonas Pinheiro- Jônice Tristão- Josapbat Mari
nho- José Eduardo- .IõSé Richa ~ Júnia Marise- Jutahy Maga
lhães ·-- Lourenberg Nunes Rocha - Lourival Baptisla - Lucidio 
Portella - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mauricio Corrêa 
- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior 
- Nelson Wedekin- Ney Maranhão - Pedro Simon - Raimundo 
Lira - Reginaldo Duarte - Ronan Tito - Teotônio Vilela Filho -
V almir Carnpelo. 

O SR. PRESIDEI'ITE (Chagas Rodrigues) - A lista de 
p1-esença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo 
õúroero regimentai, declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 
O ~r. I~ ~erietário procederá à le~tura do Expediente. 

É. lido o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER 

PARECER N" 311, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Econômlcos, sobre a 
Mensagem no 372, de 1994, do Senhor Presidente da 
República submetendo llapreciaçiio do Senado Fede
ral o nome do Senhor Edgard Lincoln de Proença 
Rosa para exercer o cargo de Conselheiro do Conse-

lho Administrativo de Defesa Econômica. 
A Comissão de Assuntos Econômicos, _en:i. votação secreta 

realizada em dezembro de 1994, apreciando o relatório apresenta
do pelo Sr. Senador Jônice Tristão sobre a Mensagem D0 372 de 
1994, opina pela aprovação da escolha do Senhor Edgard Lincoln 
de Proença Rosa para por 19 votos favoráveis e nenhum contrário. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.- João Ro
cha, Presidente - Jônice Tristão, Relator - Airton Oliveira -

.Carlos Patroánlo- Raimundo Lira -Jacques Silva- Ney Ma
ranhão- João Calmon- Reginald&.Duarte- Jutahy Magalhã
es - Meira Filho - Mansueto de Lavor - Mauro Benevides -

. Alfredo Campos - Affonso Camargo - Ronan Tito - Moisés 
Abrão -José Richa - Jonas Pinheiro. 

RELATÓRIO 

Relator: Senador Jônice Tristão 
Nos termos do art. 52, lll. r. da Constituição, de o_ art 4° da 

Lei n" 8.884, de I I e jlnho de 1994, o Sr. Presidente da República 
submete à prévia indicação do nome do Sr. Edgard Lincoln de 
Proença Rosa para ocupar um dos cargos de conselheiro, código 
DAS.101.5, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica., 
criados pelo art. 3° da Medida Provisória n° 696.-de 4 de novem
bro .. de 1994, p3I3 atender ao disposto no art. 4°da Lei n° 8.884, de 
I I de junho de I 994. 

2. O art. 3° e parágrafo único, da Medida Provísóiia D0 ·6g6,
de 4 de novembro de 1994, eslab.lem: 

"Art. 3° São criados no Cade dois cargos de Con
sellieiros, Código DAS.101.5, para atender ao disposto 
no art. 4" da Leio" 8.884. de 11 de junho de 1994. 

Parágrafo único~ O mandado dos Conselheiros 
nomeados para os cargos a que se refere o caput termi
nará juntamente com o dos ab.lais Conselheiros, após o 
que as primeiras nomeações serão para mandatos de dois 
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e um ano, de modo a que a composição do Plenário seja madores da AdminiStração Pública".' 

renovada pela metade, anualmente". 8. O Sr. Proença Rosa é ainda autor de diversos ttaballios 
3. O art. 4° e§§ 1° e ZO, da Lei n° 8.884, de 11 de juDho de publicados, entie os quais: "O ICM e os Desequilíbrios_ Inter-Re-

1994, rezam: __ $ionais", "Aspectos da TécniCa Jurldico-Legislativa Aplicáveis à 

"Art. 4o O Plenário do Cade é composto de um 
Presidente e seis Conselheiros, escolhidos dentre cidadã
os com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos 
de idafte, notável saber juridico_ ou econômico e repita
ção ilibada, nomeados pelo Presidente da República, de
pois de aprovados pelo Senado Fedetal. 

§ 1 o O -mandato do Presidente e dos Conselhei:n;>s 
é de dois anos, permitida a recoodução. 

Interpretação do Regime Jurídico c:hs Leis (:cmple::nentarcs à 
Constiwição Federal", "Aspectos do Princípio da Igualdade", "A 
Questão do Decreto-Lei sobre TribulDs", ''O Controle de Constitu
cionalidade no Âmbito dos Estadoç..Membros", "O Ca:so Bóia
Fria. Uma Abordagem em Soriolot;.ia Juridica'', "O Negócio Juri
dico Indireto e suas Repercussões nc Direito Tnõutário", "O Poder 
de Destro ii'' (artigo). 

9. Ao indicado foram outorgadas as seguintes condecoraçõ
es: Medalha do Mérito Tamandaré, em 13-12-93; <lidem do Méri· 
to Naval, no grau de Comendador, em 11-6-94; e <lidem do Méri
to Aeronáutico, no grau de Comendador, em 21-9-94. 

4. Atendendo a preceito regimental, a Mensagem se faz 10. Diante do exposto julgamos que os integrantes desta 
acompanhar do A viso n° 2546-SUP AR! C.. Civil. de 1 o de de-zem-__ - Comissão eStejam munidos de elementos .suficientes pan1. deliberar 
bro de 1994. do Sr. Ministro de Estado da Casa Civil, e do cuni- sobre a indicação presidencia.l, nada mais havendo, de relevante, a 
cu.liun vitae do indicado, do qual se extraem. para este relatório. nosso po.recer,.que possa ser aduzido a este Relatório. 

§ zoOs cargos de Presidente e de Conselheiro são 
de dedicàÇão exclusiva. não se admitindo qualquer acu
mulação, sa.lvo as constituciolialmente pemlltidas''. 

os seguintes dados: Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994. - João Ro-
cha, Presidente- Jônke Tristão, Relator. 

S. O Sr. Edgard Lincoln de Proença Rosa é brasileiro, nasci
do no Rio de Janeiro (RJ) em 4 de julho de 1943, filho de Edgard 
de Proença Rosa e Robertina Baptista Pereira de Proença Rosa. É 
Advogado, tendo concluido seu Curso de DiR:ito na Faculdade 
Nacional de Direito em-1967; participou de diversos cursos de ex
tensio universitária e- de um curso de especialização em Direito 
Tributário, em 1979, na Pontifícia Universidade CatóliCa de São 
Paulo, havendo conquistado o título de especialista naquela disci
plina; concluiu, por ftm, Curso de Mestrado em Direito e Estado, 
na Universidade de Brasília, éom dissertação aprovada em 1985, 
sob o titulo de ''Harmonização Tributária Internacional'', a qual lhe 
valeu o título de Mestre em Direito. 

6. Exerceu a advocaCia entre 1967 e 1973, passando a inte
grar o serviço público a partir de 1973, quando, por concurso, foi 
nomeado Assessor Legislativo do Senado Federal, cargo q''e ocu
pou até 1991. No Senado, desempenhou os cargOú~i:it Cc)rili.Ssão de 
Diretor da Subsecretaria Técnica e Juridica (1985/86); DiR:tor da 
Assessocia (1987/91); de Assessor Técnico (1992/93). Exerce 
atualmente o cargo de nabneza especial de Procurador-Geral da 
Fazenda Nacional, desde 26-2-93; ocupando ainda o cargo efetivo 
de Procurador da Fazenda Nacional, que conquistou por concurso 
público, tendo sido nomeado em 14-5-93. Exerceu o magistério 
supR'ior como professor univerSitário nas cadeiras de Filosofia do 
Direito, Direito, Direito Financeiro e Tributário e Introdução ao 
Estudo de Direito, na Faculdade de DireitO do Centro de Ensino 
Unificado de Brasília (CEUB). entre 1973 e 1988; e de Epistemo
logia _Jurídica, Axiologia Jurídica, L6gica e Sociologia Jurídica, no 
Cesape, do mesmo Ceub; além de ootros. 

7. Foi conferepcista em diversOs encontros, seminários e 
simpósios, abotdando temas como "O Centralismo Financeiro e a 
Situação dos Municípios", "O Problema Financeiro dos Municí
pios", "Aspectos Financeiros e TributáriOS do Distrito Federal", 
"Estrublra da Federação", ''Direitos e GaraJJ,tiª-5 Individuais", "Re
forma Tributária- Mudança no Cód_igo Tributário Naciona.i", "As
pectos ConstimciOnais da Autoiiõnlla ~o Distrito Federal", "Asses
soria e Apoio à Constiwinte", 'Perfll_do Assessor: Recrutamento e 
Treinamento", "A Organização Federativa e a Qrganiza.ção dos 
Poderes", "As Responsabilidades ConstibJcionais do Congresso 
Nacional em Matéria de Análise dos Orçamentos da União e na 
Fiscalização dos Programas Governamentais", ''Estrutura das Nor

. mas Jurídicas Constitucionais", ''Princípios Constituciowiis-Infor-

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- O Expediente 
lido vai à publicaçio. 

tário. 
Sobre a mesa, requerimento que sed lido pelo Sr. 1 o Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N'1,041, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 1° do art. 13. do Regimento Intemo. re

queiro que seja considerado como licença autorizada meu afasta
mento dos trabalhos da casa. nos dias I', 2, 5, 8, 9. 12 e 13 de de
zembro de 1994, quando estive no Estado tratando de assuntos po
líticos e administrativos da Região Amazônica. 

Sala das Sessõe~ 15 de dezembro de 1994.- Senador Car
los De'Carti. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

tãrio. 
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N' Í.042, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Requeiro, nos termos do§ l 0 do art. 13 do Regimento Inter

no, que seja considerada como licença autorizada a minha ausên
cia aos trabalhos da Casa nos días 9, 12 e 13 do corrente mês, por 
motivo de encontros políticos no meu Estado, o Paraná. 

Sala das Sessões, IS de dezembro de 1994. - Senador José 
Eduardo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Fica concedi
da a licença solicitada. 

Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

É lida a seguinte 

Of. GSDS n• 53/24 

Brasífia, 15 de dezembro de 1994 



9348 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!o m Dezembro de 1994 

Senhor Presidente, 
Atendendo ao disposto no ait- 29 do Regimento inlemo, e a 

f= de poder atender às necessidades do Govemo do Estado de 
Alagoos, já que fui eleito no último pleito pom exereer aquele Go
verno, comunico minha remincia, nesta data, ao mandato de Sena
dor da República pela representação do Estado de Alagoos. 

Atenciosas saudações.- Senador Dlvaldo Suruagy. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodriguea)- O expediente 
lido vai à publicaçilo. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. fusidcnte, peço a po.
lavm pela Oidem. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - CcDcedo a 
palavra a V . ...,Ex•. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. fusidonte, pelo que apreendi da lei
tum do Sr. I o Secretário Nabor Juni<r, o nobre Seaador Divaldo 
Suruagy formaliza seu podido de mnúncia, certamente po!t)UO teri 
que assumir, a I 0 de janeiro, o Govemo do Estado de A.lagoas. 
Como Líder do PMDB oo Senado Foderal, nio me dispensaria de, 
no exalo momento em que o documento passa a. integmr os Anais 
da Casa, expressar a nossa admiraçio por esse ex~ ho-

. mem público que nesse DlOIDCillo deixa o Senado. E verdade que 
S. Ex' o faz pam ocupar o Poder Executivo do seú Estado e ali. 
por certo, pela segunda vez, fazer uma a.dmi.uistraçio proficua, fe
cunda,. marcada por gmndes realizações Se ~ certo que nesses 45 
dias nio contaremos com a colaboraçilo do Divaldo Suruagy, po.
outro lado, estaremos absolutamente tmnqüilos de que o seu subs
titnto, o Senador Carlos Lira. se eDCODira realmente il altum de 
e<nesponder também às expectativas dos seus coestaduanos, se
qüenciando aqui o rrabalho realizado com nmita dignidade e profi
ciência JXli' Divaldo Suruagy. 

Ao mesmo tempo em que homenageio o Senador Divaldo 
Suruagy e faço votos para que S. Ex• faça uma admm.istmç:io mar
cada por grandea rea!izaçlles, saúdo a presença do Senador Carlos 
Lira, que, integrado exatamenle no esforço de todos os Senadores, 
baver.í de ajudar a projetar o Senado e a resolv~ aqueles proble
mas ligados ao povo brasileiro. 

A nossa homenagem, portanto, ao Senador Carlos Lira. 
Muito obrigad~Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigo .. )- Sobre a meaa, 

comunicações que setão lidas pelo Sr. 1° Secretário. 

São lidas as seguintes 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal, 
Comunico a Vossa Excelência e, por seu alto inlerm6dio, ao 

Senado Federal, que renuncio ao mandalo de Senador pelo Estado 
do Pará, a contar de 1 o de janeiro de 1995, em virtude de minha 
posse no cargo de Govemador do Estado do Pará, para o qual fui 
eleilo em 15 de novembro de 1994. 

Sala das Sessões, 15 do doumbro do 1994.- Senador, Al
mir Gabriel. 1 

Of. n°Zl9iGMC/94 

Bmsllia, 15 de de:o:mbro de 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 29 do Regimento Interno, cumpro o de

ver de çomunicar minha renUncia A senatoria, tendo em vista que 
na daL:t. de boje, estarei tomando posse no cargo de Ministro do 
Supremo Tribunal Federal. 

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a expressão do meu 
olevado apreço e distiota coosideraçilo.- Seuador Maurido Corria. 

Brasllia,l4de dezembro do 1995 

Senhor Presi~e, 
Comunico a. Vossa Excelência que, por designação do Ex

celen~ssimo Senhor fusidente da República, participei, na mauhã 
de boje, da solenidade do abeitnra do VI Congn:sso Panmaense 
dos Municípios, ~ no auditório do Hotel Bourl>on, em Cu
ritiba-PR. 

Aproveito o ensejo pam renovar a Vossa Excelência os 
meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - Sena
dor Joeé Eduardo. 

Of. 215/GLPSDB/94 

Brasília, 15dodezembrode 1994 

Senhor fusidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelilncia, para, nos termos regimen

tais, indicar o D.obre Senador Teotonio Vilela Filho pua as funções 
de Vice-Lider do PSDB - Partido da Social Democracia Brasilei
ra, em substituição ao ilu:stte Senador Maudcio Corrêa., que se 
afasta desta Casa para assumir as elevadas funções do Ministro do 
Supremo Tnbunal Fedem!. 

Na oportnnidade, renovo protestos de elevada ostinta e dis
tinta consideraçilo.- Senad<r Mário Covas, Líder do PSDB. 

·O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- As comunica
çõÓs lidas vio i publicaçilo. 

Sobre a mesa, projoto de resolnçilo que será lido pelo Sr. I 0 

Socret.irio. 

É lido o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° lll,DE 1994. 

Altera o Reglmeuto lutemo do Senado Fede
ral, modiftcando, Das CoDÚ99Ões Perm.aneotes, o DÚ• 
merO de membros, o quorum e os horários de rcunié).. 
es, e dá outras providências. 

O SeDado Federal n:solve: 
Art.l0 Os arts. 77, 107, 108 e !54 do Regimentolntemo do 

Senado Federal passam a vigornr c:om as seguintes alterações; 

''Art. 77 ......... -...... -...... - ................ ,_ .................. .. 
a) Comissão de-!Usuntos Econômicos, 19; 
b) Comissão de Assuntos Soeiais, 19; 
c) Comissilo de Coostituiçllo. Justiça e Cidailailia, 15; 
d) Contissão de Educaçilo, 19; 
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na

cional, 15; 
f) Comissão de Serviços de Infra-Estrutnra, IS; 
g) Comissão de FISCalizaçilo e Controle, 15. 

Art. !07. As "'uniões das comissões perutanentes 
realizar-se--ão 

a) se ccdinárias, nos dias úteis da primeira semana 
de cada mês, das 9 às 12 e das 14às 19horas; 

b) se extraordin.árias, mediante convocação espe
cial, no periodo da manhã dos dias úteis da segunda, ter
ceira e quarta semanas de cada mês. 

§ 1 o As m~niões das comissões temporárias e as 
audiências públicas realizar-se-io no perlodo da mauhã 
dos dias úteis da segunda, terceira e quarta semanas de 
cada mês. 

§ 2° Em qualquer hipótese, a reun:iio de comissão 
permanente ou temporária não poderá coincidir com o 
tetnpo IOservado à Ordem do Dia das sessões ordinárias 
do Senado. 
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Art. 108. As comissões reunir-se-ão com a pre
Sença, no miuimo, de um quarto de seus membros. 

§ 1° As deliberações não terminativas nas comis
sões serão tomadas.. por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros. 

§ 2" A pauta dos lrabalhos das comissões, salvo 
em caso de urgência, será distn"bufda, com antecedência 
miníma de dois dias úteiS, aos titulares e ~ruplentes da 
:respectiva comissão, mediante protocolo." 

Art. 154. As sessões. do Se.Qildo serão: 
1 - ()['(finárias, as realizadas na segunda, terceira e 

quarta semanas de cada mês, de segunda a quinta-feira, 
às 14 horas e 30 Drinuios, e às sextas-feiras, às 9 hO!llS; 

Justllkação 

AJ; Altc:mçiSes nó Regimento Interno sugeridas neste Projeto 
de Resolução possuem um objetivo em comum: tomar ma.is eficaz 
o trabalho daS comissões pennanentes do Senado FederaL 

A Carta de 1988, objetivando agilizar o processo legislati
vo, adotoo: uma concepção descentralizadora das atividades con
gresSUãtS. Nesse sentido~ em especial. tomou mais relevante o pa
pel das comissões permanentes, que, inclusive, passaram a delibe
rar em caráter ten:ninativo sobre algumas matérias. 

Na prAtica. todavia, observa-se que as comissões têm em
preendido um ritmo de trahalho aquém do esperado pelos Cou
gressistas, fazendo-se necessária a adoção de algumas ~s 
de curso, com vistas a acelerar os trabalhos. Nessa perspectiva, a 
redução do número de membros e a do quorum de reuniões, as
sim como a destina.ção da prin;leita semana de cada mês exclusiva
mente para a realização dos trabalhos das comis~ permanentes, 
representam medidas simples, porém de efeito imedialo. 

O elevado número de membros e o quorum de maioria ab
soluta pant a realização de reun:ibes d!J.s CQ_~~ são.du~:~.s camc
teristicas que, em Coftjunto~ têm dificultado o funcionãniénto des
ses órgãoS. A adoção, isoladamente, de qualquer das mudanças ora 
propostas já atenuaria o problema; com mais razio, espera-se que 
a adoção de ambas produza excelente resultado. 

Além .e facilitar a realiZação elaS reuniões, a diminuição do 
número de componentes, nos quantitativos- sUgeridos, permitirá 
uma margem para que, no transcorrer da próxima legislatura, pos
sam ser criadas outms comissões permanentes, eliminando-se a 
atu41 exigência e, para tanto, alterar-se o dispositivo regimental 
que defme o número de membros das demais ou Q que flxa em 
duas as comissões pel'Dl&Dentes a serem integradas por Senador. 

Por outro la_do, a proposta de redução do quorom restringe
se às reumões; o quorum de deliberação continuará sendo o mes
mo, ·ou sija, niaioria simples. Desse modo, mesmo quando não 
presente a maioria absoluta dos membros, poder-se-ão reali:zAr reu
niões e disauir as matérias constantes da pauta, embota as decisõ
es contimlem·a delnandar a presença de miis da metade dos inte
grantes da comissão. 

Deve-se salientar, ainda, que a diferença entre o texto 9o 
arL 108, § 1•, desta proposição e o do arL 109-'- que !rata das deli
berações terminativas- reside em que neste se exige a modalidade 
de votação nominal. enquanto nas não terminativas poder-se-á 
aplicar a modalidade ostensiva simbólica. Quanto ao quomm de 
deliberação, continua sendo o mesmo em ambos os casos, ou seja, 
maioria simples. 

Com a resetva da primeim semana de cada mês apenas para 
as reuniões das comissões permanentes - e a conseqüente não rea-

Iização, nessa semana, de sessões ordinárias do Senado - preten
de-se destacar a importância dos trabalhos nesses colegiados e, em 
decolrencia, destinar-se tempo adequado e exclusivo para que as 
matérias posSam. ali, ser devidamente analisadas. 

A proposta de alteração do art. 154 decorre da reserva da 
primeira- semana de cada mês para trabalhos exclusivos das comis
sões permanentes. Assim. as sessões ordinárias do Senado reali
zar-se-io nas demais semanas, na parte da tarde, ficando as ma
nbis reservadas par as reunié5es das comissões temporárias ou 
mesmo das comissões permanentes, em caso de convocação ex
IIliOidinária, e audiêucias públicas. 

Pelos argumentos expostos, e diante da importância da ma
téria para o bom funcionamento dOs t.rabalhos do Senado fo"ederal, 
esperamos contar com o indispensável apoio de nossos ilustres pa
res para a aprovação deste projeto de resolução. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994.- Senador Coo· 
tinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- O projeto será 
publicado e~ em seguida, ficará SObre a mesa durante cinco sessões 
Oidinárias a firil de receber emendas, nos termos do art. 401, § 1°, 
do Regimento Interno. Findo este prazo, será despachado às co
missões oompete01es. 

A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez íuldo o 
pmw fiXado no parágmfo único do art. 254 do Regimenlo Interno, 
sem interposição do recurso ali previsto, determinQu o arquivá
mente defmitivo das seguintes matérias: 

- Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1994 (n° 2.763/92, na 
Casa de origem}, que dispõe sobre a preservação e exploração 
racional de ollguqueto (mluhocuçu); e 

-Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1994 (n• 3.922193, na 
Casa de origem), que institui ·em ·regíme especial de trabalho para 
jovens e adultos, assegurando-lhes o acesso e a permanência 
na educação básica do Sistema Nacional de Educação. 

Será feíta a devida comnnicação à Câmara dos Deputados. 

. O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues)- o seuhor pre
sidente da república editcu a Medida Pr.ovisória n° 760, ·de -09 de 
dezembro de 1994, que aul9Ifza a utilização de recursos do fundo 
da mariDha mercante - fmm. em favor da companhia de navega
ção lloyd btasileiro -lloydbr.ís. 

De. acordo cOm as indicações das lideranças, e nos termos 
do § :so do art. ZO da resolução n" 1/89-cn, fica assim constitu1da a 
comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria: 

SENADORES 

TitulareS 

Garibaldi Alves Filho 
RonanTito 

Odacir Soares 

Louremherg Nunes Rocha 

JoaquiiD. Beato 

Jonas Pinheiro 

Eduardo Suplicy 

PMDB 

PFL 

PPR 

PSDB 

PTB. 

PT 

Suplentes 

Gilberto Miranda 
José Fogaça 

Júlio CamJX>s_ 

Esperidião Amin 

Mário Covas 

José Eduanio 
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DEPUTADOS 

Titulara Suplentes 
BLOCO 

José Santana De V asooiicellos Arolde De Oliveira 
PMDB. 

José Augusto Orrvo Gedde1 Vieira Lima 

Simão Sessim 

Koyu lha 

Joio Maia 

Luiz SalomiÕ 

Francisco Rodrigues_ 

PPR 

PSDB. 

PP 

PDT 

PTB 

Françico Domelles 

Lézio Sathler 

Delcino Tavares 

Paulo Ramos. 

lúlário Coimbra 

De acordo com a resolução n° 1, de 1989-cn. fica estabele
cido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

· Dia 15/12194-designaçãoda comissiomista; 
Dia 16/12194- instalação da comissão mista: 
Are 17/12/94 -pmzo para recebimento de emendas. pmzo 

para a comissão miSta emitir o ~i sobre a admissibilidade; 
Are 26/12194-pmzofmaldacomissãomista; -- · 
Are 10/01/95- pmzo no congresso nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Cllagas Rodrigues) - O Senhor 

'l'!esidente Da República editou A Medida Provisória n• 761, de 
09 de dezembro de 1994, qUe -altera o art. 4° "caput" da lei n° 
8.427, de 27 de maio de 1992, que dispõe solxe a concessão de 
subvenção econômica nas operações de crédito rural. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da resolução D0 1/89-cn, fica assim consti
tuída a comissão mista ineunibidade emitir parecei sotre a matéria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB. 

Mansueto De Lavor Ronaldo Aragão 
Ruy Bacelar Coutinho Jorge 

FFL 
Alexandre Costa Carlos e~ínio . 

.. 

PPR 
Hydekel De Freitas Esperidião Amin. 

PSDB 
José Ricba Teot.ônio Vilela Filha: 

PMN 
Francisco Rollemberg 

PRN 
Aureo Mello Ney Maranhão 

DEPUTADOS 

'Fiiulares Suplentes 
BLoco· 

Jonas Pinheiro Rooa!do Caiado 
PMDB 

Dejandir Dalpasquale Ivo Mainaidippr 
Hugo Biebl Carlos Azambuja 

PSDB 
Wilson Moreira DeniSchwartz; 

PP 
Wagner Do Nascimento Augustinho Freitas. 

PDT 
Giovanni QUeiroz Luiz Girão 

PS'IV. 
Emesto Gmdella Maria Lufza Fontene1e 

. De aoordo oom a Resolução n• I, de I ~9-cn, fica estabele-
cido o seguinte calendário para a tmmitaçio da matmia: 

Dia 15/12194- Designação Da comissão Mista; 
Dia 16/12194-Instalação Da comissão Mista; 
Are 17/12/94 -pmzo para recebimento de emendas. pmzo 

para a comissão mista-enlitir O pe.reCer sobre a admissibilidade; 
Are 26/12194-pnzofmaidacomissiomista; -
Are 10/01/95- Prazo No Congresso Nacional. 
O SR. PRESIDENTE (chagas Rodrigues)- O Senhor Pre

sidente Da República Editou A Medida Provls6rla N• 762, de 09 
de dezembro -de 1994, que dispõe solxe a aplicação dos direitos 
previstos no 8.cordo antfdumping e no acordo de subsídios e direi
tos compensatórios. e dá ootms: providências. 

De Acordo Can As indicações Das Lidetanças, E Nos Ter
mos Dos §§ 4• E 5• Do Art. 2• Da Resolução N" 1/89-cn, Fica As
sim Constim!da A Comissão Mista incumbida de emitir pare<:er 
sobre a- mat6rla: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB. 

Gilberto Minmda RuyBacelar 
RonanTito Coutinho Jorge 

PFL 
Joio Rocha Odacir SOoies 

PPR 
Carlos ne~carli Jarbas PassarinHO 

PSDB. 
Reginaldo Duarte Dm:eu Cameiro. 

PDT 
Magno Bacelar Nelson Wedekin 

PP 
Nelson Carneiro Joio Fmnça 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 
BLOÇO 

Eraldo Tinoco Osório AdrianQ 
PMDB 

Germano Rigotto Oswaldo Stocca 
PPR 

Roberto Campos Fetter Júnior 
PSDB. 

Jackson Pereira Sau1o Ccelho 
PP 

Mário Oleauoot Costa Feaeira 
PDT 

Luiz Salomio Paulo Ramos 
PMN 

Jerónimo Reis Nilsoo Gibsoode 

De acordo com a Resolução N" I, De 1989-cn, Fica Esta-
belecido o seguinte calendário para a tmmitaçio da matma: 

Dia 15/12194- Designação Da comissão Mista; 
Dia 16/12194-Instalação Da comissão MisTA; 
Are 17/12194-pmzoParaRecebimentoDeEmendu. pmzo 

Pam A Canissio Mista Emitir O P""""" Sobre A Admissibilidade; 
Are 26/12194- PrAZO FINAL DA COMISSÃO MISTA; 
Are 10/01/95- Prazo No Congxesso NacionaL 
()SR. PRESIDENTE (chagas Rodrigues)- O Senhor Pre

-sidente Da Replblica editoo A Medida Provls6rla o" 763, de 09 
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de dezembro de 1994, que fixa critérios pam a progressiva unifica
ção das tabelas de vencimentos dos servidores civis, altera o anexo 
ü da Lei n• 8.237, de 30 de setembro de 1991, para implementação 
da isoo.omia a que se refere o § ! o do art. 39 da constituição, e dá 
outras providências. 

De acordo com as indicações das lideranças, e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da resolução no-1189-cn, fica assim consti
tuida a camissiio mista inamlbida de emitírpomc<r somo a matá:ia: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

RonanTito - Coulinbo Jorge 
Gilberto Miranda Ruy Bacela< 

·PFL 
Júlio Campos Alexandre Costa 

PPR 
Hydekel Freitas Lucldio PorteU. 

PSDB 
Mário Covas Almír Gabriel 

PTB 
José Eduardo Marluce PiDtQ 

PT 
Eduanlo Suplicy 

DEPUTADOS 

Titulares Suplen~ 

BLOCO 
Jaíro Carneiro Délio Braz 

PMDB. 
Merval Pimenta Zaire Rezende. 

PPR 
Eraldo Trindade Leanar Quinta.nilha 

PSDB 
Jabes Ribeiro Marcos FOIIDiga 

PP 
Raul Belém Benedito Doming?~ 

PDT 
Amaury Müller Carlos Alberto Carupista 

.PT 
José Fortunati. Cbico Vigila.ute 

De Acordo com a resolução D.0 1, de 1989-cil, fiCa estabele-
cido o seguinte calendário para a tramitã.çãó da niatéria: 

Dia 15/12/94- designação da comissão tuista; 
'Dia 16/12194- instalação da comiSsão mista; 
Até f7/l2/94 -prazo para recebimento de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade; 
Até 26/12194- prazo fmal da comissão mista; 

·Até 1010!/95-prazo no congresso nacional. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Há oradores 

inscritos. 
1 

--

0 SR. IRAPiJ AN COSTA JÚNIOR -Sr. Presidente, peço 
a palavn para uma breve comunicação, pela Licier.mça do PP. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Tem a pala
vra V. Ex• para uma breve comunicação. 

O SR. IRAPUAN COSTA J(JNIOR (PP-GO. Como líder. 
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Sr's ~ Srs. Senadores, o trê(~go Ministro da Fazenda, Ciro 
Gomes, acaba de fazer mais uma dãs suas, -ou melhor, duas: ataca 
seu colega de Partido, Senador eleito e futuro Ministro José Serra, 
para quem vaticina, pessimista, um papel desagregador no futuro 
.Governo. Não me compete entrar na economia interna do PSDB e 
nem quero fazê-lo. Mas o estouVado MinistrO vai além. Ataca seu 

colega da Saúde, meu contenfuleo e companheiro de Partiçio, Hen
rique Santillo - está no jomal O Globo de boje - a quem atribui 
responsabilidade pela gastança. irregularidades e c:orrupçio no Mi
nistério. 

O buliçoso Minis1ro deveria pensar alguns segundos antes 
de fala<. Principalmente quando se txata da honra de alguém com 
um longo passado de respeitabilidade como o Ministro Santillo, a 
quem deveria procurar conbecer melhor e que o chamará às falas 
para que prove o que diz. Principalmente quando estamos no fmal 
- feliz. graças a Deus- do Govemo do Presidente Itamar Franco, a 
quem o Ministro deveria poupar aborrecimentos gratuitos, agora 
mais do que nunca, pois é deslealdade não fazê-lo. Poupar aborre
cimentos abstendo-se de suas declarações já famosas pela impro-
P!iedade, quando não pela falta de fundamenoo. como as que faz 
agora. 

Soube do Ministro Ciro Gomes, dia desses, numa noite de 
autógrafos num restamante de Brasília. segundo me disseram. an
tografrando um livro autobiográfico contando suas proezas recen
tes. Não posso deixar de lembmr ao Ministro, que apregoa estar 
indo estudar nos Estados Unidos, um sucesso literário de anos 
atrás daquele país, o livro de Steinbeck'', "O lnvemo de Nossa De
sespcmnça" e sugerir ao desesper.mçado Minic;tro um título para 
seu livro: ''O Vemo de Nossa Destempenonça". 

Era o.que tinha a dizer. Sr. Presidente, Srs. SenadOres. Mui
to obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Co~cedo a 
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL-SE. Proriuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, o discurso 
que faço boje, embora na qualidade de um breve registro, é para 
mim o result!do de uma luta e de uma grande esperança, para cuja 
concre<úação tenho dedicado três mandaoos de Senador, durante 
22 anos. 

Trata-se da realização de um importante empreendimento 
que represeDta a redenção do Nordeste. trazendo incalculáveis be
nefícios a sua população e habilitando a nossa região a ingressar 
no ano 2000 com mefuOieS condições de superar suas dificulda
des e encontrar o seu destino de grandeza. desenvolvendo as suas 
indústrias, ·aproveitando os seus recursos naturais, gerando renda e 
emprego e estimulando a promoção s~l de seus habitantes. 

Idealizada há 22 arios, passando por vários governos, cada 
um dando a sua contribuição para se concreti:ziir esse objetivo pri
mordial para mais de 30% da população brasileira, ajudando are
solver as disparidades regionais, o Governo do Presidente Itamar 
Franco velll concretizar, neste fmal de ano de 1994, um dos maio
res sonhos do povo nordestino, que teve os marcos iniciais de sua 
mancada para a fase de COllStrução dermitiva pela decisão corajo
sa do Presidente José Samey, em cujo Governo se iniciou, efetiva
mente, o processo de construção, cujos caD.teiros de óbras, por três 
vezes, foram por ele próprio inspecionados, e de cujas visitas tam
bém participei. 

S'f. Presidente, Srs. Senadores, em 15 de maio de 1972, por
tanto, bá 22 anos, fJZ meu- primeiro discurso, defendendo a cons
trução da Hidrelétrica de Xingó, quando o nome Xingó era apenas 
uma região do curso do Rio São Francisco e a idéia de_se construir 
uma nova usinahidrelétrica próxima a Paulo Afonso, Wna vaga in
tenção. 

Durante estes 22 anos, Sr. Presidente, tenho acompanhado e 
defendido com grande interesse a COnstrução dessa obra de ex
traordinária mag'nifude para o desenvolvimento do Nordeste e do 
BrasiL 

Xing6 é atualmente a maio( obra de engenharia civil deste 
ftnal de século. Ao custo ootal de 3,2 bilhões de dólares, quando ft. 
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nalmenle concluída, irá produzir 18.4 milhões de mega- · 
watts/hora/ano, o que representa 25% do potencial hidrelétrico do 
Nonlesle e mais de 60% de todo o consumo de enelgia _elétrica da 
região. 

Estive várias ~-em Xingó, Sr. PreSidente.-Ãcompanhei 
de perto suas dificuldades e vitórias, teStemurihei o tillbãJ:h-o entu
siasmado dos engenheiros, operários e adminislradores no canteiro 
de obras, assisti a- iilaiigura.ções de etapas importantes do anda
mento do Projeto, e, agonl, vejo com satisfação que, no dia 22 do 
corrente, será inaugurada pelo Presidente Itamar Franco a primdra 
ti!Ibina, oficializando a iDcorporação ao sistema da rede CHESF a 
produção da enOQ!ia gereda por Xingó, cuja primeira mrujuino já 
vinha funcionando experimentalmente desde 28 de novembro. 

A partir da inauguração da primeira tribuna, nuoia primeira 
etapa, senià instaladas mais seis máquinas semelhantes; cada uma 
can capacidade pam 500 mil quilowatts, totalizando mais 3 mi
lhões de quilowatts a serem acrescidos à capacidade instalada da 
CHESF, que passa a operar com mais de oito milhões de duzentos 
quilowatts, representados pelas 14 usinas localizadas do São Fran· 
cisco, Parna.íba e Rio das Contas. 

Xingó inaugumda é uma realização extraon:linariamente im
portante do Governo Federal, uma vitória da competência e profiS
sionalismo do trabalhador brasileiro, uma comprovação indiscutí
vel da criatividade e do preparo técnico dos engenheiros formados 
pelas nossas Universidades, e uma conquista do povo do Nordeste, 
especialmente sergipanos e alagoanos, que a sepãrá-los têm apenas 
o Rio São Francisco, -em cUjaS margens se Sitila este -empreendi
mento que tantos )?eneflcios trará a estes Estados e ao Nordeste. 

Fmalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o meu 
pronunciamento das seguintes noticias publicadas: "E o Sertão vi
rou mar--"· ''Disque, outubro de 1994", e "Xingó será inaugurada 
por Itamar no dia 22",.Gazeta de Sergipe, edição de 13/12/94, e o 
texto do meu primeiro pionunciamento Sobre o assunto, na Tribu
na do Senado, no dia 15 de maio de 1972,bá 22 anos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. ~idente. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. WU
RNALBAPTTSTA EM SEU PRONUNCIAMENTO: 

IS de dezembro de 1994 

••. &O SERTÃO VIROU MAR 

"Ver alguns quüômetrosdo rio São Francisco praticamente 
secos ( aJMmS algumas pa~/as continham águas) foi uma imagem 
impressionante. Sé w:ndo para crer.• 

A operação foi rápida: 40 minutos. O resultaclo. depois de 2 
horas, foi impr-Cssiona.rite. QUem viu não acreditou.- Que houve? 
-O São Francisco seCou? Centenãs de de pessoas de Sergipe e 
Alagoas foram ver de perto o que estava acontecendo. 

Não era nenhum apocalipse, e, sim, o marco de uma epo
péia chamada Xingó- a redenção energética do Noroeste, planta· 
da no sertão sergipano. Era o enchimento do reservatório. A barra
gem de X~glS ostenta 140 metros de altura e 850 de extensão. 
Esse cOlosSal reservatório, por obra :e graça da topOgmfm_ da re
gião, fica inteiramente encaixado no "canyon" do Rio da Unidade 
Nacional. 

A Usina Hidrelétrica XiiigO-éa-mw-obra 00 Setõr, que o 
Govemo brasileiro está construindo atualmente, com iitv-tistiri:Jen
tos de US$ 3,2 bilhões e capacidade de geração inicial de 3 milhões 
de quilowatts, menos apenas que a de Tuauui e da binacionalltaip.~. 

Na sua primeira etapa, com unidades _geradoras, produzirá 
am.Ialmente, 18,4 bilhões de kwh, o que representa :?5% do poten
cial hidroelérrico do Nordeste. Xingo fornece energia para toda a 
região nordestina sem racionamento, até o comecinho do terceiro 

milênio. 
O reservatório tem possibilidade de uso móltiplo, como na 

ãrea -da inigação, a expansão do projeto califómia (projeto de pro
dução destas para exportação); nos abastecimentos de água urbano 
e rural, uma vez que a captação de água eslá facilitada. 

O Rio São FranciscO nasceu f.tlete d'água- em tenas minei
ras, Serra da Canastra. Em sua tnijetória (3.160 km), banha 5 esta
dos. Antes de se transformar em mar, em ilha das FlQres, Sergipe, 
o Velho Cbico sem benesses em fom:ta de hidrelétrica até se des
pedir de seu leito e mergulhar no Atlântico. Xingó é a de!radeira 
benção do São Francisco. 

(Números e dados extraídos de reportagem da edição de 11-
6-94, do Jornal da Cidade- Conceição Tavares). 
Gazeta de Sergipe 

AracajU, 13 de dezembro de 1994, página 5 

XINGÓ SERÁ INAUGURADA, 
POR ITAMAR NO DIA 22 

O Presidente da Repíblica. Itama.T Franco, confli'IllOU on
tem que no dia 22 do corrente vai inaugurnr a Usina Hidrelétrica 
de Xing6, a maior obra que o governo está construindo no setor 
elétrico brasileiro. A informação é do presidente da Cbesf, Sérgio 
Moreira, que recebeu comunicado do Ministério de Minas e Eriir~ 
g!a confrrmando a daEa. 

Também estará presente o Ministro Deli::ídio Gomez, das 
Minas e Energia, além de governadores do Nordeste e outras auto
ridades, numa solenidade simples, onde o Presidente da República 
acionará simbolicamente a primeira máquina da Usina de Xingó, 
que já está fomecendo energia para o sistema desde o dia 28 de 
novembro. 

Históriro 

Para construir a Usina ffidrelétrica de Xingó e Chesf redi
zou uma obra de engenharia inédita no país, construindo um reser
vatório com capacidade de acumulação de 3,8 bilhões de metros 
cúbicos d'águ_a, totalmente encaixado no caion do rio São Francis
co, evitando indenizações de edificações ruraiS, urbaniS -Ou tenas 
agricultáveis, o que representou expressiva enconomia nos custos 
da obra, esbelecendo em apenas US$ 23,00 o_custo por megawatt
hora. 

Em sua primeira etapa, Xingó terá instaladas seis máquinas, 
cada uma com a capacidade de SOO mil quilowatts, totalizando 3 
milhões de _quilowatts de capacidade instalada ou 2.100 mil quilo-
watts de energia fume. _ _ -~ 

· A história de )Çing6 ~o é nova-. Desde a década de 50 que 
seu aproveitamento vem SC]ldo estudado pela Chesf, porém obras 
prioritárias foram sendo realizadas até que fmalmente foi inventa
riada pela Eletrobrás e sua construção autorizada. Em sua constru
ção, a Chesf procurou compatibilizar os interesses técnicos da o_bra 
ao respeito ao meio ambiente, reduzindo_ de forma expressiva os 
impactos ambientais. 

Com a instalação da primeira máquina de Xing6, a Cbesf 
passa a ter uma capacidade instalada de 8.204.320 quilowattS, rep:: -
resentados pelas 14 usinas hidrelétricas instaladas nos rios São 
Francisco, Pamaíba, de Con~ e nos reservatórios do DNOCS em 
Aracaju e Coremas. 

Maio- 15, 1972 

AMPLIAÇÃO DACAPACIDADEGERADORA 
DE PAULO AFONSO, 

MODER~ÇÃO DAS LIGAÇÕES 
RODOVIARIAS DE PAULO AFONSO-
COM AS CAPITALS NORDESTINAS 
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA (Proxwncia o seguiDle 
disalrso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a convite do operoso 
Diretor Técnico da Olesf, EngeDheiro Amawy Menezes, estive
mos em Paulo Afonso no dia 9 & março e ali tivemos oportunida
de de, mais uma vez, observar o esfmço ciclópico realizado pela 
Companhia HidR:I&rica do São Francisco, tão bem dirigida pelo 
grande brasileiro que é Apoi.Onio Sales, visando a aumentar a ca
pacidade geradom da Usina, a fun de garantir o suprimento de 
energia elétrica para o Nordeste. Na veroade, basta o coDhecimen
to dos dados relativos à evolução da capacidade instalada de Paulo 
Afonso pra que se t.eDha uma idéia do trabalbo que vem sendo 
desenvolvido para o aproveitamento do potencial hidráulico do 
Rio Sio Francisco. Paulo Afonso, que é o rewhado da visão de es
clarecidos pioneiros. 'e hoje o maior complexo energético do País, 
sendo o primeiro a ultrapassar a marca de um milhão de quilo
watts. de capecidade. 

Mas. apesar de ter alcançaâo essa marca expxessiva, a .Usina 
de Paulo Afonso contimla sendo ampliada, com vistas à fotiil.a.Çio 
de um coujlDlo gerador que, em fms desta década, terá uma cape· 
cidade iDstalada de sele milhões de quilowatts, quando estiveram 
conclufdos os complexos de Moxotó, Xing6 e Sobradinho. Mesmo 
com a capacidade instalada de sete milhões de quilowatts, não ter
múwio as possibilidades de ex pensão da capecidade geradonl de 
Paulo Afonso, que é calculada- como sabemos- ém tomo de vin
te milhões de quilowatts. 

Nio se fundamentam, por conseguinte,". os -témcires de um 
possível colapso no suprimento de energia elétrica para o Nordeste 
em conseqiiência do esgotamento da capacidade de Paulo Afonso, 
pois por :mais acentuado que venha a ser o crescimento da deman
da. a Usina de Paulo Afonso estará até os próximos trinta anos em 
condições de c:otresponder plenamente a esse crescimento,. assegu
rando a manutenção do desenvolvim.ep.to industrial da região, e 
para isto a competência profissional e o idealismo dos "seus diri
gentes. técnicos, funcionários e vperirios constibJem garantia a 
mais pua o cumpriinCrito de todas as ambiciosas metas traçadas. 

Esse idealismo nós o constatamos de perto em todps os se
tores que visitamos, trocando impressões e o~ando o amor e 
mesmo o grande orgulho de todos os fun.cionárlos.da Çbesf,_por se 
verem participantes de um empreendimento que mudou completa
mente o panorama do Nordeste. Esse mesmo idealismo e esse 
mesmo amor notamos tambéD;l na visita qu~ fizemos ao Quartel da 
Guarnição do Exército em Paulo Afonso, onde se cen~Uliza um 
notável trabalho voltado para a segurança de uma área de grande 
impóftlncia estratégica. Ali, fomos alvo de atenções dispensadas 
pelo comandante da Unidade, o Major Keppller, que-é um militar 
dominado pelo entusiasmo com as perspectivas de desenvolvimen
to do Nordeste e que, juntamente com o Capitão Bosco, nos pres
tou valiosos escl.arecimentos e nos deu inipõrl.imtes subsídios rela
tivos aos problemas da região de Paulo Afonso. 

Conforme vê tçda a Nação, a ampliação da capacidade ge
radora de Paulo Afonso vem recebendo do governo do eminente 
Presidente Médici merecida prioridade. Destà forma, após inaugu
rar um novo conjlnto gemdor, em inícios de fevereln, o Presiden
te da República, revelando sua perleita sinlaiia com os problemas 
do Nordeste, anunciou o prosseguimento de importantes obras de 
ampliação da Usina. 

A par destas obsetVações que trago a este plenário, desejo 
rransmi:ür daqui um apelo ao Ministro dos lmnsportes, o dinâmico 
Coronel Mário David Andreazza., no sentido de que sejam encami
nhadas soluções para um problema que nos pareceu dos mais gra

. ves para aquela região. A despeito de se ter tomado importante 
pólo de desenvolvimento, PaJJlo Afonso - cujo núcleo urbano, 

com mais de 70 mil habitantes. apresenta o ntni• ~de 
crescimento demográf100 da região nordesU..t. 'I li-
gado por rodovia asfaltada a nenhuma Ja·, I.<!.. ..ste. 
Há. por conseguinte, premente necessidade de w.u· ·,t,o.s•,ot•: o.ias 
ligações rodoviárias com Paulo Afonso. Esta ne-< -·~·:!i.t:Kl'; · •• (\rre 
de razões econôn;ricas e, também. relacionada-.: a ,,,,,,., ... • , . ,,,u1ça 
nacional. pois Paulo Afonso é centro vital de U:l" 1 '•I'T!"'' ~ião 
que abrange sete Estados. 

Em discurso que proferi aqui, no Jia 1 ' , • • 

passado. dizia que "atento às nocessidades de 1'· ,..,, ,_ · 1 ·, 

'lO 

integraçãonoprocessodedesenvolvimentod<• ... ,., ... ,..,.,. 1 .,,1 2fj 

de janeiro de 1968 enviamos ao Exm0 Sr. Mill'.~• , 1 

tes memorial justificando o ataque imediah1 a.:~-.•. 
mente asfáltico do trecho sergipano da BR-.i..}·~ .1. 

importância para a nossa economia''. 
"A rodovia lransversal BR~235, e:x-_Bt.:. .:.·, 

-,que demanda o BtasilCentral, parte do lih•r<!' J,t:. 
caju, passando por Itabaiana, frei Paulo. Ca.nn. •:1 
gipano, por Jeremoabo. Canudos. Juazeiro e K~ ·•1 
Petrolin.a. em Pernambuco, Caracol e Bom JC':-.lJ' 
guacema, já em pleno Estado de Goiás. Na sna .· ·, ,. · 
nhru a denominação de ''Central de Sergipe'', H''·· , 
cia de seu traçado para o Estado sergipano ti.).._:.··. 
quilômetro1, antes de penetrar o território d.a H.1!'.• 

Nesse memorial a que aludimos, Sr. l>-11"''' · 
atenção do Ministro dos Tiansportes par"'- a n~· : ·· , . 
dade "para os primeiros 45 quilómetros da liK 
trecho compreendido eDtre Aracaju, CapitaJ d·:; 
de ltabaiâna, rica e próspera comunidade inteJi., ·t.· 
tava eu: ''O tráfego rodoViário no trecho ,..mpau1. · ,,. 
do valores que levaram o DNER a coosiderar 1:-" . 
vimentaçio desses 45 Km. De fato, segundo:, !.l'"·• 

do Gmp:> Executivo de Integração da Pob!1. 
·ano de 1966, registtava-se o ttáfego na e~ca.J,· · 
500 veículos/dia e, em estudos recentes feito~ 1 -:, , • • 

tou-se ser da ordem de 700 veículos/dia. e pe!z,,, ,,.; • 
dados obtidos revela-se, em resultado, a supt"l:.<, 1""' . 

veículos comerciais. A 8 de junho de 1970~ •4uaJ1;,1• · 
ção do trecho Pedra Branca-Propriá, entre~a •.• , 
Mário Andreazza outro memoriai, reiter.am.Jd 
imediata pavimentação da BR-235. Ainda dt:r,· ·.L. 

que tivemos a honra de estar à frente do Li•.l\'C"' 

dessa vez, por sugestão do Engenheiro Patlh • ;,~:-.. , .. 

;•.' 

hoje Governador do Estado,_e naquela época i" _,'l 

mento de Êstradas e Rodagem de Sergipe, c.or··: u,,. • ·. · 
a ser oferecida ao Ministério do Transportes, auR~u .. ,, 
ção de estudo de viabilidade da referida rodov:<!. r-··--;,• ~·· · 
lizado dentro do melhor rigor técnico, foi term,r ·;•. - !' 

e, já. na gestão do Govemador Paulo Barrete Jl ·. l< 

do Diretor do lJWartam.tmto de Estradas de Koé,, -:, ·-· 
Fernando Garcez Vieira. foi enviado ao-Depatt::Hit'. , · 
Estradas de Rodagem, o qual deixou patente a vt r:, "'-'·"u 
mica da pavimentação asfáltica do u-echo Araut_· • !• :· 

ra. da referida estrada". 

,-.ea-
.tal 

~.ra· 

.. ]é~,, 

<;a-
.. Jl-

·~; 5 
· ,ie 

.: '<:.3-

·1<.:3 

:10 

::ie 

de 

de 
:.::ru 
. e. 

;>;t'IS, 

, CU· 
·,':,3-

.·ute 
•és 

·_.iro 
·!de 

IIÔ-

.ui-

E diziamos ainda naquela ocasião: "AsJo;i!ll o~a o 
ilustre Ministro Mário Andreazza, no sentido rle ,,\,, ·, ,· di-
nâmico Diretordo DNER, Engenheiro Eliseu Rt~7·•t,:!· "'• ,,,,lf" o 
projeto _de Sergipe aos-que setâo fmanciados 1..0t lo~ol 1· .. •• ·,>qifno" 
que, segundo estamos informados. está sendo nep.•-..· fõ'\'"' ,.,.,,. 1·1ter~ 
médio do Banco Mundial, em proposta global r~nl v311. ,. ,.,. .res 
do Plano Rodoviário Nacional. Ressalte-se que n '~' :.\ll,Jl."'~' ) do 
trecho Aracaju-ltabaiana é Unla intiga aSpiração rtP rf• •)•1\·.~ .y L de
senvolvimento da gente sergipana. que se integr~ 1(>f;l!n;' • •·' no 
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plano mais amplo do desenvolvimento do Brasil". O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - V. Ex" será 
Hoje, um ano após esse meu pronunciamento, volto a esta atendido na fcnoa regimental. 

tribuna para dizer, que a ligação asfáltica até Paulo Afonso se tor- ~cedo a palavra ao nobre Senador Reginaldo Duarte. 
na mais fácil em virtude do convênio assinado pelo Engenheiro O SR. REGINALDO DUARTE (PSDB-CE. Pronuncia o 
Eliseu Rezende, diin,o Diretor do Departamento Nacional de Es- seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn. e 
ttadas de Roda]em, e o Engenheiro Fernando Garoez Vieira, ope- Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa Legislativa para prestar 
roso Diretor do DER de SefEipe. que permitiu o ~sf~tamento até um trililto a uma das personalidades mais importantes da história 
Frei Paulo, cujas obras já foram iniciadas. recente do Cea.tá, o professor, sociólogo e político Américo Bar
. No mês passado, o Governador Paulo Baneto de Menezes reim, cujo aniversário de falecimento transcorreu no último dia 11 

conseguiu junto ao Engenheiro Eliseu RezencJe que fosse feito um de novembro. _ _ ____ _ _ 
tenno aditivo ao convênio lnteriOIJDente fnmado, no sentido do N&scitb em Baturité, Ceará, em 11 de fevereiro de 1914, 
asfaltamento chegar até a cidade sergipana de Carim, na fronteira bacharelou~se em Direito pela Faruldade de Direito de -Fortaleza. 
com a Bahia. Assim, para completar a ligação por asfalto ati Paulo Depois, especializou...se em sociologia e pedagogia. 
Afonso s.eria necessário 0- asfaltam.ento da BR~235 a~ a cidade Foi nomeado prefeito de Várzea Alegre ainda muito jovem, 
baiana de Jcremciabo, numa extensão aproximada de oitenla quilô- com apenas 19 anos, tendo essa eXperiência despertado sua voca
metros, COI).cluindo·se a ligação até Paulo Afonso com o asfalta- çio de municipalista, causa a que serviu por toda a vida. defenden
mento da BR-llO,.de Jerem.oabo até aquela cidade, numa extensio do, há qu~nta anos atrás, a municipalização das ações de saúde, 
também de oitenta quilómetros. educação e outras atribuições administrativ~_que proporcionavam 

O Sr. Ruy Santos- Permite-me V. Bxa um aparte? Q:Ulior autonomia dos municípios, somente hoje reconhecídas. 
a SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com muno praur. e mi- O Sr. Mauro Benevides- Permite-me V. Ex" um aparte? 

nente Senador Ruy Santos. · -~-O SR. REGINALDO DUARTE- Pois não, ilustre Senado<. 
O Sr. Ruy Santos- Na campanha passada, eu estive na re- O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Reginaldo Duar-

gião. Vai-se de Salvador até além de Ribeira do Pombal, por asfal- _ !.C. asscx:io-me a essa homenagem que V. Ex a tributa, neste inst.an
to, em direção a Jeremoabo. Isto impõe a pavimentação de Ribeira te, a um dos nossos maiores coestaduanos, o saudoso Professor 
do Pombal até Jeremoabo, e até mesmo Paulo Afonso. E para esta Am&ico Barreira, um homem que desfmldou, com uma dedicação 
pavimentação não só- os estados devem cotttril:lu;ir como a própria impressionante, a bandeira do municipalismo. E recordo para V. 
Cbesf, que tem interesse. parã a manutenção de Paulo Afonso, nio Exa e solntudo pua os nossos pares, para os companheiros que 
só material, como também dentro do sentido turístico que Paulo escutam V. Ex• com a maior atenção, que Américo Baneira, em 
Afonso representa. Esta pavimentação se impõe assim mais do que 1947, se elegeu vereador à Câmara Municipal de Fortaleza e, a~ 
qualquer outra na região. partir daquele momento, se entregou de CO!JX' e alma à tarefa de 

O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Agmleço a V. Ex" no- fortalecer, de vit&lizar o Municipio, para que, com rendas próprias 
bre Senador Ruy Santos, o aparte com que honrou o meu promm- e suficientes, oom autonomia política, enfliD, com todas as formas 
ciamenrn. e avigoramento da estrub.lra municipal, pudéssemos realmente 

Em reforço desta nossa solicitação-é de Se lembrar que_ o conviver com uma nova realidade em termos de País. Américo 
porto de A racaju. drngado e em condições de receber navios até Batreira participou de numerosos congreSsos, levando sempre o 
com oito metros de calado. é o que se sib.la mais próximo de Panlo brilho do seu talento, ~ sua compet~ncia, ela sua intd.igência fui
Afonso, fato que torna ainda mais justificável a referida ligação. gUmnte. Fui aluno do Professor Américo Barreira, fui c_olega de 
As obras de ampliação da capacidade geradom de Paulo Afonso, Luciano Barreira, irmão de Américo e uma dãs inteligências privi
que logo serão iniciadas, exigirão o transporte de enormes quanti- Iegiadas do Ceará, e posso, n~st! instante, dizer a v.·Exa que, por 
dades de material que poderia ser conduzido a AracajJ. A _I..igação essa proximidade de col)vivência. não poderia deixar de levar a V. 
asfáltica de Paulo Afonso criará. ainda, reais PJSsibllidades para o Ex a a minha integral solidariedade a esta hom~gem que V. Ex a 
aproveitamento do grande potencial turístico ali existente, que não presta ao grande Américo Barreira na -passagem do pri~íro ani
pode ser convenientemente explorado em virtude da deficiência versário do seu desaparecimento. E até me pennitiriã: diZer a V. 
das ligações rodoviárias. Em Paulo _Afonso já existe um moderno fixa, quando ocorreu o falecimento de Américo- V. Ex• a!J:ada não 
hotel, de c.ategoria inte-macionãl, cuja capacidade não está sendo estava nesta Casa-, ÍIZ questão de conduzir o Senado a ~V~· 
plenamente utilizada devido ao reduzido afluxo de turistas. ciar a memória dele e, sobretudo, render-lhe, naquele instante, um 

Uma estrada asfaltada para Paulo Afonso seria fator de estí· inapagá.vel tributo do nosso reconhecimento a um homem que foi 
mulo ao desenvolvimento de vasta região do sertão baiano e tam- sempre extremamente dedicado aos ideais do seu Estado, às gran
bém de Sergipe. De Itabaiana, municlpio sergipano à. margem da des causas do municipalis~ enf1m, foi um abnegado que traba
BR-235, partem diariamente caminhCíes carregados de produtos fuou infatigavelmente em favor dos interesses do Cear.í. Portanto, 
hortigranjeiros que abastecem Paulo Afonso e várias outras cida· cumprimento V. Ex• por esta iniciativa de homena_gear Américo 
des do intetior baiano. No inverno. os esttagos causados pelas Barreira e fazer com que a sua memória --v-erdadeiramente impe
chuvãs nas rodovias tomam precário esse abastecim~to. com sen- recível - mereça dos contemporâneos e dos p6steros o reconheci· 
síveis prejuízos para toda a comunidade, fato que seria defmitiva~ mento pelo que lhe foi dado fazer em favor dos municípios do 
mente superado com a ligação asfáltica para Paulo Afonso. Ceará, do Estado como um todo e do próprio País. 

Sr. Presidente, faço aqui este registro e deixo o meu apelo, 
acreditando que merecerá a """""sária consideração do eficiente O SR. REGINALDO DUARTE - Muito obrigado Sena
tvlinistro Mário Andreazza que, mais uma vez, estamos certos, dor Mauro Benevides. Seu aparte vem consubstanciar este pronun
dará nova contribuição pam o desenvolvimento da região nordesti- ciamento, principalmente poxque V. Ex• teve uma participação ati· 
na, que tantos beneficios tem recebido em decorrência da patriéiti· Va ao lado do ilustre Américo Barreira, querido e saudoso. 
ca e humana preocupação do eminente Presidente Médici de ai- Hoje está sendo lançada em Fortaleza a biograf.la de A.méri-
cançar. o mais velozmente possível, o desenvolvimento _e a inte- co Barreira, feita por i.uil coojmt.o" de amigos, escritores e jomalistas. 
gração daquela sofrida região de nossa Pátria. (Muito bem! Palmas.) ContinuaÍ1<Io: Sr. fusidenoo. Américo Baneira participou 
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de inúmeros congressOs e semioá.rioS municipalistas em todo o 
Brasil, tendo sido ÍUildador da Associação Brasileira de Municl
pios e da Revista dos Municípios do Ceará. 

Exerceu o magistério, leciGoando sociologia no curso supe
rior e história no giílã:sial, 110tadamente no Colégio Sio José e Gi
násio Farias Brito na capital cearense. :Em. homem de esquerda, 
mas sempre combateU o dogma e o sectarismo. Tinha espírito 
aberto? razão pela. qual coutou sempre com amplo círéUIO de ami
zades em todas as tendências politicaS e classes sociais, tendo as
sesSOiado gov(filladores como Flávio Marcílio, Raul Barbosa e 
Virgilio Távom. Além de p-efeito de Várzea Alegre, foi Inspetor 
de Ensino, Vereador de FOita!eza em duas legislaturas, Deputado 
Estadual e vice-Prefeito da capital do Cea:rã. 

Possuía senso crítico notável. utilizando a ironia nas suas 
CIÍticas a autoridades e govemos. Foi cassado, preso e penieu di
reitOs políticos por dez anos quando da implantaçlo do regime mi
'litar em 1964. 

Guardo uma lembnmça. viva de Américo do tempo em que 
assessorou meu pai, Joaquim Duarte Grangeiro, quando era Pre:fei
to de miDha cidade natal, Barl>alha, nos l!llllldatos de 1955 a 1959 
e !963 a 1965. Américo na época já gozava de elevado conceito 
no intetior do Ceaní. Na clireção do executivo municipal, papai 
pretendia empreender uma admin.istr:ição dinâmica e modema, e a 
colaboração de Américo, que tinha um pensamento além de seu 
tempo, foi de grande import1ncia para o sucesso de sua gestão, 

· considerada muito avançada para a época. 
· Possuidor de vasta cultura, em todos os campos de ativida-

de. o Professor Américo Barreira tinha prazer em trnnsmitir seus 
conhecimentos e apreciava mm discussão acalorada com os jo
vens e amigos de sua geração, não se impOrtando com as idéias di
vergentes, pois como mestre_ seU objetivo era se aprofundar nas 
questões, em busca de soluções que contemplassem o interesse co
mum. Américo foi também um Úlcansável lutador pela justiça so
cial e econômica. 

A vida do Américo Barreira é agora lembmda no livro 
"Américo Bàtreira- o Mágico Itinerário da Liberdade'\ de autoria 
de seu innão, o escritor Luciano Barreira. em patteriã com jorna
listas e amigOs de Américo. O b.nçamento do livro acontecení no 
Náutico_Aüético Cea!ense, hoje à noite, cdm:a apresentação do co
nhecido intelectual Blancbard Girão. Atiima Luciano Barreira que 
o livro é o passo inicial para a criação da Fundação Municipalista 
Américo Barreira e da volta à circulação da Revista dos Municí
pios do Ceanl Posteriormente o livro será lançado aqui em Brasí
lia e ~.várias cidades do Ceará. 

Fiquei muito sensibilizado com a inserção, pelo escritor e 
amigo Luciano Barreira, de uma homen3genl -Póstuma ao meu pai 
nesta obra. que nos traz fatos muito ilustrativos da rica existência 
de Américo Barreira, voltada sobretudo para as causas do povo 
cearen"se e brasileiro. 

O Sr. Lourival Baptista- PerDillé-me V. Ex• Um aparte? 
O SR. REGINALDO DUARTE- Ouço o aparte do nobre 

Senador Lourival Baptista. 
O Sr. Luurival Baptista - Senador Reginaldo Duarte, es

tou chegando e ouvindo o discurso de V. Ex• sobre Américo Bar
reira, que cooheci na Associação Brasileira de Municlpiós, muni
cipalista que fui. ex-Prefeito, e me dava bastante COOl ele. Sei da 
sua inteligência. da sua maneira de agir e da sua honradez. É um 
filho do Ceará que honrou seu Estado. Fez muito bem V. Ex• em 
prestar esta homenagem ao saudoso Américo Baneira. 

O SR. REGINALDO DUARTE - Muito ·obrigado, Sena
dor Lourival Baptista. O depoimento de V. Ex•, por certo, será 
muito valioso. porque sendo de um estado eqüidistante do nosso, 
Sergipe, fez com que a voz de Américo Batteira lá também che-

gasse. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rod.igiies) -- Coilcedo a 

palavra ao nobre Senador Joaquim Beato. 
O SR. JOAQUIM BEATO (PSDB·ES. Pronuncia o se

guinte discur.;o. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e 
Srs. Senadores. quis a preds:~tinação de Deus colocar-me. Qentrc 
vós, nesta Casa, ainda que PJI" curto tempo. Vim com alegria! 

TI'Ol.!xe. porém, a flrme conVicção. fundada em d_écadas de 
sofrida hlta ao lado dos ~cluídos, de que no Parlamento reside a 
última fronteira do ·estado de direito democrático. --Elo-ando cai o 
Parlamento, sobe a tirania! -

A cidadania lúcida tem, por tal razão, no Parlamento, a til o 
cheira ftnal 

Com o inabalável propósito de-não-permitir. no estreito es
paço que me coube, que ninguém renda e.'>ta trincheira. prestei 
meu jn-am.ento ao assumir o Senado. E não posso ser perjuro. 

Hoje, caliida pelo bom-senso a voz das armas que. por déca. 
das, manteve esta Casa refém_ da força bruta, somente os atos do 
Parlamento poderãO comprometer seu poder. Impõe-se-nos. assim. 
irrevogavelmente, mantermo-nos vigílante.o; contra nós mesmos. 
Isso tem de significar transparência em nossas ações e coerênrifl 
em nossas proclamações de propósito. As dissonâncias que se ob
servarem no Parlamento irão refletir, profunda e danosamente, em 
sua própria. iínageril e sobre o seu pr6ptio poder. 

Os poderosos não gostam do Parlamento! As decisões. aqui, 
são necessariamente cumpridas. Cach Senador dispõe de cerra de 
1/80 (um oitenta avos) do poder de decisão da Casa; cada Deputa
do, de um mínimo, aproximadamente. de 1/500 (um quinhentos 
avos). São necess~os 42 Senadores e 252 Deputados para produ
zirem uma decisão ordinária do Parlan'tenlo. E isso, à frente de mi· 
crofone·s- e câmeras ·de TV. É impossível cooptar tanta gente! ~v'lui 
tos mais fácil é _cooptar um executivO poderoso, num gabinete pri
vado. Por isso, os poderosos não gostam do Parlamento. Nós, os 
cidadio, temos de gostar! 

Gosto do Parlamento! 
Dentro dessa linha de reflexões, sinto-me no dever impns

tergável de defender O Poder Legislativo, até de seus próprios 
membros. Foi essa motivaÇão que me levou a lavrar nota de pro 
testo à atitude do Sr. Presidente da Comissão Mista de Orçamento, 
que redundou na exclusão do Senado de dois importantes cargos 
daquela Comissão. -

Requerendo sua inclusão nos Anais da Casa, passo a lê-la: 
Nota de Protesto. 
Os fatos que culminaram com o não-preenchimento das va

gas de PrinÍeiro e Terceiro Vice-Presidentes na Comissão Mista de 
Orçamento encobrem sérios vicios de procedimento, incompatí
veis com a dignidade do CongreSso Nacional, por discriminatórios 
ao Senado e a Senadores. 

Por força de dispositivO regimental. "a Comissão terá um 
Presidente e três Vice-Presidentes'' que, pelos mesmos dispositi
vos, altemar-se-ão dentre Oepltados e Senadores. O modo e o 
tempo do verbo ter, nessa oração, não permitem chlvidas quanto à 
obrigatoriedade de prover tais cargos. A Comissão, no entanto, __ . 
funcionou sem qUe estivessem preenchidas as vagas de Primeiro e 
Terceiro Vice-Presidentes, ambas pertencentes ao Senado. já que o 
Presidente e o Segundo V ice pertencem à Câmara. Excluíram-se. 
pois, dois Senadores da Direção da Comissão Mista de Orçamen
to. E por que m.zões? 

Alegou, publicamente, o Sr. Presidente da _Comissão que 
"pretendia ter sua equipe", dirigindo-a. É óbvio que os Senadores 
formalmente indicados pelas respectivas lideranças para o preen
chimento dessas vagas não pertenciam à "equipe" do nobre Depu
lado Presidente. Alegou-se. ainda, que o indicado para a primeira 
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Vice--Presidência era um ''Senador provisório", pelo fato de serSu~ 
plente, suprindo ausência do titular licenciado. 

Ambas as alegações são descabidas e comprometedoras à 
imagem do Poder Legislativo: 

Primeiro, pOrqUe P:arlamerilar não fonna •fe(plipes" cÕm ~
tros Parlamentares. Os grupamentos por aflnidade, permitidos no 
Parlamento, são as bancadas e os blocos. Agrupamentos informais 
de Parlamentares na ComissãO de Orçamento com conotação de 
"equipe" podem desembocar em fenômenos como o dos "sete anõ
es", de tão lamenlável memória. 

Segundo, porque não há Senada ou Deputado "provisório'', 
pelas mesmas razões por que não os há "permanentes". O Parla
mentar exerce seu oficio pa- mandato certo, fmdo o qtlal _se extin
gue. Lo,So, todos os Parlamentares são ''provis6rioS'~-Quando um 
suplente assume por um dia, por um mês ou para concluir anos de 
mandato, o faz na plenitude. Não assume com reservas de pcxier, 
logo, não pode ser considemdo "provisório". _ 

Por ter o Exm0 Sr. Presidente da Comissãõ- de Orçamenlo, 
Dep.1tado Humberto Souto, frustrado o preenchimento das vagas 
de Primeiro e Terceiro Vice-Presidentes, sob alegações tão levia
nas, declaro-me afrontado, como Senador da República pelo Esta
do do Espírito Santo, e acredilo ter essa afronta alcançado a p!Ó
pria Câmara Alta, por subll:lUr-Iho dois membros da Direção de 
Comissão tão importante. Para registro nos Anais da Comissão e 
do Congresso Nacional, lavro, através desta. meu veemente pro
testo, augurando que homens maiores, no exercício do mandato 
por.ular, doravante evitem que vícios tão mesquinhos venham a 
macular este Poder, essencial ao estado de direito democrático.'' 

Gtande parte de minha vida, Sr. Presidenle, Sr's e S1>. Se
nadores tem sido dedicada à luta contra todas as fonnas de discri
minaçã~. E não posSo admitir, não ~so acreditar que venha nã_? 
apenas verificar~se, mas, acima de b..ldo, ser eu mesmo uma das Vi

timas de um ato discriminatório, exatamente na Casa que tem 
como um:a de suas principais atribuições fazer leis para promover 
a igualdade entre todos os cidadãos, independentemente de sua 
ideologia política, credo religioso, etnia ou ~· 

O mau exemplo daqueles que estão investidos de_ au'?rlda
de, é, sem dúvida. uma das causas do constante desrespe1to_ às 
poocas e inócuas le,is contia a discriminação qUe existem em nosso 
País. 

Muito obrigado. __ _ __ 
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte, 

Sonadot? 
O SR. JOAQUIM BEATO -Com todo prazer, Senador 

Jutahy Magalhães. . . 
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Joaquim Beato, este.; 

sabendo dessa notícia. agora, pelo pronunciamento de V. Ex•. E 
lamentável que não tenha sabido antes, porque seria mais uma boa 
luta para se enfrentar nesta Casa. 

O SR. JOAQUIM BEATO- Muito obrigado. 
O S11. Jutahy Magalhães - Podo ter certeza V. Ex' de que, 

no seu póuco tempo de permanênciia nesta Casa. mostroU, perante 
os seus colegas, o quanto este Senado estaria sempre engrandecido 
com sua presença. 

O SR. JOAQUIM BEATO- Muito obrigado. 

O Sr. Jutahy Magalhães- Nas poucas intetvenções de V. 
Ex•, na comissão ou aqui no plenário, cada um de nós pôde sentir 
aquele pensamento que dirige a açio política de V. Ex•, as lutas 
que V. Ex• enfrentou na vida e aquilo que, em poucas palavras. V. 
Ex• demonstrou nesta Casa, nessa ligeira e -rápida convivência. V. 
Ex• pode ter certeza de que todos nós - isso me atrevo a f~ar por 
todos os nossos cOlegas- reconhecemos o seu valor e nos senti-

mos prestigLwos com sua presença nesta Casa. Lamento que esse 
fato tenha OCOITido na Comissão de Orçamento: Isso é uma igno
mínia, porque não se pode restringir os direitos de um senador. 
seja ele efetivo oo suplente, pois, no exerdcio do ~o. o suplente 
tem os mesmos direitos de um senador. V. Ex• enobrece a ~cada 
do PSDB- partido com o qual tenho as minhas divergências, mas, 
em minha consciê:Dcia, existe a certeza de que entrei no partido por 
considerá-lo o melhor. A presença de V. Ex• demonstra que temos 
os melhores quadros que podeóamos ter neste País. 

O SR-JOAQUIM BEATO- Muito obrigado a V. Ex'. Se· 
nador Jutahy_Magalhães. Como membro do PSDB, encontrando 
V.-Ex.• neste plenário por~ pouco tempo, aprendi a admirá-lo, 
pois sinto a grande afinidade de dedicação ãs causas mais nobres 
do nosso povo que une o pensamento de V. Ex• ao nosso pensa
mento. Embora, é claro, a nossa experiência de vida tenha sido 
basEante diferente. por razões óbvias, aprendi a admirá-lo. Ainda 
ontem, disse-lhe que lamentava que, descobrindo uma pessoa do 
seu valor, só pÚdesse desfrutar pouco tempo de sua companhia e 
de suas lições. Muito obrigado, Senador Jutahy Magalhães. 

O Sr.JacquesSilva -Permite-me V.Ex_•_umaparte? 
O SR. JOAQUIM BEATO- Com prazer. Senado.. Jac. 

ques Silva. 
O Sr. Jacques Silva- Cbeguei pouco antes de V. Ex• a 

-esta Casa, onde tivemos o melhor entros~ento possível desde os 
primeiros dias. E vi em V. Ex ... como disse agora há pouco o ilus
tre Senador Julaby Magalhães, um homem preparado para o exer
cido do mandato que lhe foi confiado pelo povo do Espíritó San
to. Por isso mesmo, testemunhei esse episódio com V. Ex• na co
missão; fui um dos que o incentivou a participar da Comissão de 
Orçamento. Pensei que o caso tivesse sido resolvido. ~ há ~s 
dias tomei conhecimento de que os cargos de 1° e 3° Vlce-prest
dentes da Comissão não haviam sido preenchidos. Latr.:mto, por
que, na ocasião, ficou acerta-do que o líder do partido na época ~a 
ratificar a indicação de V. &•. De modo que lamento que o Prest
dente da comissão não tenha feitO a ·eleição ou, pelo menos, rece
bido a indicação do partido par.a preenchimento daquelas vagas. 
Com certeza, se V. Ex• tivesse assumido, estaria auxiliando muito 
bem na condução dos trabalhos daquela comissão, porque V~ Ex•. 
como disse o Senador Jutahy Magalhães- e isso é público e notó
rio-. tem realmente demonstnrôo capacidade e competência para 
o exerciCio da função. --

- .O SR- JOAQUIM BEATO - Muito obrigado, Senador 
Jacques Silva. V. Ex• é testemunha do que aconteceu na primeira 
reunião plena da Comissão. Depois da negativa ~o Presiden~ ~m 
aceitar minha indicação, como se a mesma fosse informal, eXIgm
do uma indicação formal, ele procedeu à eleição do 2° Vice-Presi
dente. Posteriormente, o Senador Mauricio Corrêa formalizou a in 
dicação, comunicando_ à Secretaria da Comissão que eu seria o 
representante do PSDB, indicado pela liderança, para o cargo de I(' 
Vice-Presidente. 

Mas o caminho encontndo foi O de não se promover a elei
ção para preencher os cargos. como se essa eleição fosse optativa. 
quando é exigência do próprio regulamento. 

- V. Ex• é um dos Senadores com quem estou entrosado e de 
quem me aproximei neste curto periodo de tempo~ sempre de
monstrou lhaneza no trato, amizade e respeito que deve haver en
tre aqueles que têm um mandato de tanta responsabilidade para 
com o nosso povo nesta hora de tantas crises. 

O que se lamenta é o surgímento de uma crise de rejei~s 
pessoais, em que a pessoa se confunde com a persooa. Um presi
dente de uma comissão é uma persooa, não é uma pessoa. As 
amizades pessoais não têm que ser confundidas com os direitos 
dos outros. Uma persona tem que ser fundada no direito de res-
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peito ao direito das OUtr.lS pessoas. Então, um presidente de comis
são não pode querer que a Mesa dessa comissão seja escolhida en
tre aqueles que ele indica- em vez de as lideranças indicarem-. e 
que ele tenha o direito de-discu~com as lideranças para que seja 
feita a indic_ação das pessoas que são da sua escolha. A sua eleição 
ocorreu por intetmédio de seus pares como também a mi.Dha elei
ção se daria pela mesma forma; portanto, lamento o falo e agrade
ço o apoio de V. EX" ao protesto que acabamos de fazer. 

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

Durante o discurso de Sr. Joaquim &ate, o Sr. 
· Chagas Rodrigues, ZO Vice-Presidenu, deixi:J a cadeira 

da presidência, qw: é ocupada pelo Sr. Nabo r Júnior, 2° 
&cretário. 

COMPARECEM MAIS' OS SRS. SENADORES: 
Carlos De 'Carli -:- Coutinho Jorge-:.:.:. -oano Pereira - Diiceu 

·Carneiro- DiValdo Swuagy- Jatbas Passarinho- João França
Levy Dias- Márcio Lacerda- Marluce Pinto- ROy Bacelar. 

. O SR._PRESIDENTE (Nabor Junior)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 57 Srs. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEMDODIA 
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se

cretário. 

São lidos e aprovados os seguintes 

REQUERIMENTO N" 1.043, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do barto. 175. alínea d, do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do item n° 47 seja subnietido.ao Plenário em primefro lugar. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. -lrapuan C~ 
ta Júnior. 

REQUERIMENTO N" 1.044, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do barto. (?-5, alínea-d, do RegimCnto Interno, 

requeiro -inversãO da Ordem do Dia, a fmi de que as matérias cons
tantes dos itens n% 54, 3§_ e_37 sejam submetidos ao Plenário em 
segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamen:te. 

• Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. - Senador Joa
quim Beato. 

REQUERIMENTO N" 1.045, DE 1994 

Senhor Presidente, 
· Nos-termcs--do-ha.."to. 175, alínea d 1 do Regimento Interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fin:i de que a niatérla cons
tante do item n° 57 seja submetido ao Plenário em quarto lugar. 

Sala das Ses'sões, 15 de dezembro de ·1994.- Senador Jar
bas Passarinho. 

REQUERIMENTO W 1.046, DE 1994 

Senhor Presidente, 
Nos termos do barto. 175, alínea d, do Regimento interno, 

requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que a matéria cons
tante do item D0 35 seja -submetida ao Plenário em Sex-tõ lugar. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994.- Senador Jac
ques Silva. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Item 47: ·• 

Votaçlo. em turno úDico~ do Requerimento n° 
996, de 1994, do Senador Irapuan Costa Junior, solici
tando, nos tennos do art. 255, ll, c, n• 12, do Regimento 
Interno, que, sobre o Projeto de 4i da Câmara n° 101, 
de 1993 (n• 1.258/88, na Casa de origem). que flXll dire
trizes e bases da educação nacional, além da Comissão 
constante do despacho inicial, seja ouvida, também, a de 
Constituição, Justiça e Cidadania. · 

Em votação o requerimento, em tilmo úriico. 
O SR. V ALMIR CAMPELO - Sr. Presidente, peço a pa

lavra para encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavn 

ao nobre Senador. 
. _O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar 

a v~. Sem i-eVisãO do orador.) - Sr. Presidente, sr-' e Srs. Se
nadores, como Presidente da Comissão de Educação do Senado 
Federal, gostaria de firmar o meu posicionarilenlD com relação ao 
requerimento do nobre Senador Ixapuan Costa Junior. A Comissão 
de Educação recebeu o projeto de Diretrizes e Bases da Educação, 
LDB, em agosto do ãno passado. Esse projeto ficou na Comissão, 
que tenho a honra de presidir, durante Um ano e dois meses prati
camente. Durante todo_esse periodo, fliemos um esforço funda
mental para-que esse projeto fosse-discutido por todos os Srs. Se
nadores que ccmpõem aquela Comissão. A matéria foi discutida e, 
depois, relatada pelo eminente Senador e educador Cid Saboia de 

- Carvalho. Na última reunião, bá precisamente 15 dias, após o en-
ceiramento da discussão na Comissão de Edncaçiio. Côlocamos o 
projeto em votação. Na Câmara dos Deputados, -este projeto foi 
amplamente discutido por todas as instituições-offcíaiS e paâlC:ula
res de ensino do nosso País, JX!r todas as autoridades, e foi aprova
do. Pode até ser que este não seja o melhor projeto. E evidente que 
está sujeito a algumas eoneções, mas. oo momento, é o que de 
melhor pode ser oferecido à educação do nosso Pais, como a lei 
maior da educação- a LDB. _ 

De forma que eu não concado que o projelD vá a uma. ootra 
comis~. que não seja a comissão específica. De acordo com o 
nosso Regimento, sendo aprovado na Comissão de Educação, o 
projeto viria ao plenário. Apesar de sabermos e reconhecennos 
que é um ~ito regimental do nobre Se1p-dor lrapuan Costa Jú
nior, manifesto-me contrariamente, em nome do PTB, ao requeri
mento de S. Ex". 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR - Sr. Presidente. 
peço a palavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Concedo a pelavra 
a V .Ex•. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO. Para enca
minhar a votação_. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr"' e 
Srs. Senadores, gostaria de dizer ao prezãdo cOlega Senador V al
mir Campelo, J.l01' quem tenho o ·mais- alto o.preço, que respeite-in
tegralmente a sua opinião. S. Ex • não emitiu aqõl nenhum conceito 
que não tivesse inteiro parentesco com a verdade. 

. Porem, peça que seja examinado não o aspecto técnico-edu
cacional do projeto, mas sim o seu aspecto jurídico, onde, me pa.-
rece, há falhas a corrigir. - -

The last but not the least, eu diria a V .Ex• que esse projeto 
foi votado na Câ.ma.ra com quorum bastante reduzido. Quero evi
tar que tal aconteça no Senado também. Trnta-se de um projeto 
importantíssimo para o futuro da Nação. 

Eu não gostaria- também sou educador- de vê· lo aprecia
do com o quorum baixo que temos hoje aqui. 

Por esta razão pediria que fosse o projeto examinado_ inte
-gralmente, do ponto de vista jurídico. embora eu respeite e tenha 
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uma amizade fraternal por seu Relata, o Senador Cid Saboia de tem mais ação que n6s. Há projetos controversos, como este que 
Catvalho. Mas gostaria que o projeto, em sua plenitude, fosse exa- ficou um certo tempo lá; mas aquela Casa teve a coragem de fazer 
minado pela douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o entendimento, de reunir as lideranças, e chegou a este resultado, 
desta Casa, antes que o wbmetêssemoo ao crivo final deste Plenário. do qual podemos discordar, mas lemos que respeitar. 

Essa a razão dl5 meu requerimento. Já. no Senado, isso tem acontecido com váriOs matérias. 
O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente, para en- Está aí, por exemplo, o projeto das patentes, que não conseguimos 

caminhara votação. votar, e já está aqui há não sei quanto tempo._ A Câmara, ao contrá-
0 SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Conoedo a palavra rio, votou uma s.!rie de projetos. O que tem acontecido aqui é que, 

ao nobze Senador Jutahy Magalhies. quando não há entendimento, empaca-se, fica por ISsO-rilesmo, nas 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para euca- reuniões de lideranças, nas reuniões de bancada, nas reuniões de 

millhar a votaçio. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apesar Mesa. Um outro caso tlpico é o projeto da Deputada Rita Camata, 
da atençio que eu tenho que dispensar ao Senador IIapuan Costa que limita em 65% os gastos com a follia de pagamento do funcio
Júnior e aos argumentos apresentados por S. Ex•, considero que nalismo público, que a Câmara também votou. Faz um ano e meio 
este projel(>, na Camissio de Educaçio, deve ter sido examinado ou dois anos que este projeto está no Senado, e nós nem o rejeita
na sua parte jmfdíca, constituciooalidade e juridicidade, pc:nque mos nem o aprovamos. 
cada comissão, quando examina um :r.rojeto, tem a oompet&lcia de Tem razão o SenadOr Jutahy ~galhães quando diz que te
examini-lo sob todos m aspectos. Se detenninada comissio consi- mos que começar a tomar posições. E importaÍlte este Congresso 
dera a necessidade de ouvir uma manifestação t&mica da Comis- estabelecer, a exemplo do Congresso am~cano, a exemplos dos 
são de Coostitçição, Justiça e Cidadania.. essa comisslo, por maio-- congressos europeus, uma pauta de txabaJho. Temos que reunir as 
ria ou pela totalidade de seus membros, solicito. essa audiéncia. E lideranças, as comissões e estabelecer essa pauta. Nós não pode
não foi o caso. A proposta foi examinada na Comissão de Educa- mos agorn. - e isso é rotina., tem acontecido ao longo do tempo -
çio, que, como um todo. nlo fez solicitaçio de audiência .à Comis- pegar um projeto numa pauta de sessenta, sendo que esse projeto 
sio de Constituição, Justiça e Cidadania. Esta mat6ria já iSíá. há se tmta nada mais nada menos do que da Lei de Diretrizes e Bases. 
vários anos em t:mmit.a.çio nas duas Casas do CongreSso. Não sei • Neste momento, faço dois apelos: um ao Senador Irapuan, 
exatamente quantos anos ficou na Câmara. Eu sei que v6:riaS :üiodi- para não parecer que nesta bom estamos votando uma tomada de 
ficações foram feitas, vários Jl01"I'<"1"S foram emitidos, várias pusiçio colliiária à Lei de Diretrizes ii Bases, até porque seria in
emendas foram apresentadas. Depois de quase quatro anos na Câ- terpretado contrariamente ao Senado, a essa alrura, mandarmos o 
.mara. estamos com esta ma.téria há mais de um ano aqui no Sena- projeto de volta para a comissão. E V. Ex .. esclareceu: a matéria 
do. Wao digo que seja v<Xado hoje, com quorum baixo, mas nio não será votada hoje. 
há necessidade de que o projeto seja remetido à Comissio de Creio, cem todo o respeito que merece, que esta é uma ma-
Constituição. Justiça e Cidadania. téria que poderlamos remeter ao futuro ~sidente e à sua equipe, 

Sr~ Presidente, SIS. Senadores, um dos cuidados que o Pie- para saber o posicionamento do novo governo. 
nário -deve ter, que esta Casa do Congresso deve ter é de não pro- Assim sendo, faço o apelo ao Senador Irapuan no sentido 
cmstinar as decisões. Se já foi examinado na çomi:ss_i(o __ técuiCa, e a de que retire o seu requerimento que nos obriga a votar a favor oo 
comissãO técnica considerou todos esses aspectos, vamos decidir. contra a remessa parn. a comissão e que provoca uma divisão do 
E vamos decidir de acordo com a vontade da m:aiaiL - Plenário em tomo da matéria. V. Ex .. já esclareceu que não será 

O meu voto, pedindo desculpas ao Senador Jmplan Costa votada ag~ mas tomo a seguinte iniciativa; peço à Mesa do Se
Júnior, seri contrário ao requerimento de mandar enviar este pro- nado que remeta c6pia desta propositura ao futuro Presidente da 
jeto para a Comissão de Constituiç!io, Justiça e Cidadania. República, para que Sua Excelência estabeleça o seu pensamento 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Para melhor escla- relativamente a este prOjeto que ·versa sobre uma das matérias mais 
recimento dos Srs. Senadores, a Mesa informa qQe está em vota- importantes que teremos que votar a partir do dia 2 de janeiro, data 
ção o requerimento de_ au~ do Senador Irapuan Costa Júnior, em que estaremoS convocados exb:aordinariam.ente. 
solicitando que a matéria seja encaminhada à Comissão de Consti- Era o que eu tinha a dizer, Sr._ Presiden~ 
tuição, Justiça e Cidadania, para o devido exame. Se o requeri· • O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Conoedo a palavra 
mento do nobre Senador Irapuan Cosia Júnior for aprov_ã.do, a ma- ao nobre Senador Jarbas Passarinho. 
téria será encamillhada à Comissão de Constituiç!io, JüSi.iça ~e Ci- _ O SR. JARBAS PASsARJNHO (PPR-PA. Para encami
dadania. Se rejeitado, a matéria não figurará na Oidem -do Dia da nhar a votação. sem_ revisão do orn.dor.) - Sr. Presidente, Sz-15 e 
sessão .de hoje. O que está fJgUraildo é o requerimento, que, se re- Srs. Senadores, também eu gostaria que o Senador hap1an não in-

. jeitado, a matéria a que se :refere poderá entrar na Ordem do Dia sistisse no requerimento de mandar a matéria à Comissão de Çons
daqui a uma semana. dez dias, doze dias. Não s~:~ _tmta aquí da ma- tituição, Justiça e Cidadania. 
tériãpiDprl.amentedita,masdevotaçãodo:requerimento. Lembro-me que uma _Lei de Diretrizes e Bases levoo 14 

o SR. PEDRO SIMON --Sr. fusidente. peço a palavra anos no Congresso brasileiro e seu último Relator fofo enlão De-
para encaminhar;. · putado Carlos Lacerda. E quando aquela lei, depois de 14 anos, foi 

aprovada já era natimorta - e estamos quase caminhando na mes-
0 SR. PRESIDENlE (Nabor Junior)- Tem V. Ex" a palavra. ma direção; quer dizer, a Câmara leva quatro anos, e o Senado, um 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar a ano e meio, passando para ouha legislatura, outro Presidente da 

votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena- República numa demonstração de que não temos capacidade de 
dores, a argumentaçio sobre esta matéria é muito importante. Te- decisão. 
mos que aproveitar este momento para fazermos uma reflexão - Sr. Presidente, acho que a matéria deve ser votada sem mais 
conforme bem disse o nobre Senador Jutahy Magalhães -. o Sena- delongas a respeito, embora eu tenha pessoalmente algumas restri
do está falliando quanto a tomar posiçio sobre projetos polêmicos. ções que o Presidente da Comissão de Educaç!io coDbece, de 
Se hã consenso, vota-se a matéria; não há consenso, empaca. E achar, por exemplo, que ao invés de ser apenas Lei de Diretrizes ~ 
digo mais: a Câmara dos Deputados, com mais de SOO deplfa.dos, Bases surgiu muito mais do que isso; SurgiU uiii desenvolvimento 
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de tal ordem que defme quase uma lista telefônica; chegam-se a 
defmiçõesque são,-no meu eDlender, passíVeis de modificações ao 
longo, naturalmente, do tmbalho da própria educaçlio. 

Conspirar contra uma votação dessa agora me causa espé
cie. N"ao estarei aqui no próximo governo, e como o Líder Pedro 
Simon pensa que deve ser enviado ao gOVerno que se :instalará, se 
isso for aprovado agora. pode-se contar mais 10 anos, porque será 
iniciado um novo tJ:abalbo? o novo Presidente da República terá 
seus pontos de'"Vista a respeito e irá avocar isso para discutira ma
téria. Agora. ter uma lei que pode não ser a melhor 6 melhor do 
que deixar de ter e esperar não sabemos quantos anos mais pua ter 
a Lei de Diretrizes e Bases votada na Casa. 

Agora, faço um questionamento a V. &• como Presidenle 
da Mesa que boje nos 'dirige: vai haver uma convocatória. Sabe-se 
que o Senado, a Câmara e o Congresso sedo convooidos extraor
dináriamente. Poderia V. Ex• me informar se pam essa convocat6-
'ria existe pauta exclusiva? Sabe dizer se estiou não incluído este 
projeto? Se nio estiverincluido,jã está prejudicado e, al, seria pre
ciso fazer um apelo a quem for reSponsável pela convocação do 
Congresso para que inclua a ma16ria ainda nesta legislatura. 

Gostaria de saber se V. &• poderia me informar. 
Q SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Jã se encontm so

bte a mesa a convocaçio da sessio conjmta, solene, a se _realizar 
amanhã, dia !6 de dezembro, às 9h30min, no plenário da Cilmaia 
dos Deputados, destinada à instalação dos uabalhos da !I o Sessio 
Legislativa extmordinária da 49' legislatura. 

· A pllllta dessa convocaç.!o exlmordinária é c:onStitUlda das 
matérias que já estão na Ordem do Dia e de outras matérias que 
ainda podem entnor. -

O SR. JARDAS PASSARINHO -Então, nesse caso, tam
bém apelo, embom por motivos diferentes. que o Senador Impuan 
retire seu pedido e deixe que a matéria flua normalmente, até por
que se a matéria não entrar hoje, como disse aindã h& pouco_-v. 
Ex•. quem estiver mais ínteressad.Q em estudá-la terá uma semana 
mais para fazê-lo, para propor qualquer tipo de alteraçiio, modifi
caçlio em pleDário- pode fazer dentro do plenário- e nio prejudi
car a votação global da matéria. Pocque seria uma demonstmçlio 
de que estamos, daqui a pouco, competindo com a_ Câmara- mais 
quatro anos para sairmna Lei de Ditetrizes e Bases no País. 

É a nossa posição. Sr. PiéSideote. · 
O SR. RONAN TITO -Sr. PresideDle, peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Concedo a palavra 

ao nobre Senador Ronan Tito. -
,O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revi

são do arador.)- Sr. Presidente. quero pedir um esclarecimento ao 
nobre Senador Pedro Simon: S. Ex• quer qUe remeta ·a projeto an
tes ou depois de aprovado? Se enviazmos antes de aprová-lo para 
que seja examinado pela Assessoria do Presidente da Repllblica, 
tudo bem. mas se o mandarmo& aprovado, estaremos trabalhando 
no fait acrompli. Por essa razão discuto a questão de ordem que 
S. Ex• levantou. Estou1querendo, inclusive, votar com S. Ex•, mas 
não sei qual é 'exatamente a questão de ordem: submeter o projeto 
às considerações do Presidente da República e a sua equipe ou re
moU!-lo já pronto? 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Solicito ao nobre 
Senador Pedro Simon que preste os esclarecimentos solicitados. 

O SR. PEDRO SIMON - Esclareço, se me permite tam
bém, ao nobre Senador Jarbas Passarinho. A m.inba idéia é que o
novo governo esmde o projeto e envie suas idéias a respeito-para 
que as discutamos e votemos a matéria. Não estóu protelandO a 
votação. m a oportunidade de analisarmos o projetO durante al
guns dias, vamos dizer até o dia 10. e votá-lo. Acredito, como o 
Senador Jarbas Passarinho, que esta matéria pode ser votada em 

janeiro; tem todas as condições para isso: Podemos remeter ama
nhã o que temos aqui sobre diretrizes e bases ao fu1llro governo 
que terá até o dia 2 ou 3 de janeiro para dizer o que pensa a respei
to; e o Plenário poderá tomar conhecimento disso antes de votar a 
matéria. 

O SR. IRAPUAN ÇOSTA JÚNIOR - Sr. Presidente, 
peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- Concedo a palavra 
ao nobre Selllldor ira!"'an Costa Júnior. 

O SR. IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PP-GO:l'ela ordem. 
Sem revisão do otador.) - Sr. Presidente, disciplinado que sou a 
um lídér não posso deixar de atender a seu pedido, muito menos 
ao de três: o Lider Ronan Tito, meu Lider Pedro Simon e o meu 
Líder moral- o Senador Jubas Passarioho. De modo que aceito a 
ponderação e dentro desse espírito retiro o requerimCniO. Creio 
que o praw alé janeiro é suficiente para que se esclareçam essas 
dúvidas, e possamos votar o projeto. De modo que peço a retirada 
do requerimemo. (Palmas) 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Então peço a palavra 
pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR.PRESIDEN'rn (NaborJunior)- Tema palavm V.Ex'. 
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL-BA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apenas para uma ponde
ração ao nobÍ'e Líder Pedro Simoo:. Não parece, nos termos em que 
se encontra a matéria,· que o projeto pode ser remetido ao futuro 
govemo; pode dar-se, infonnalmente, conhecimento ao futuro Pre
sidente da República da mat6ria, mas esta não pode mais ser susta
da paque havetá nmdança de governo. Apenas isto. Estou queren
do esclarecer para evitar maus ~tes. 

O SR • .JUT AHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, peço a 
palavm, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Junior) - Tem a palavra o 
Senador Jutahy Magalhães. 
. O SR • .JUT AHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 

·Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, digo francamente que 
estou meio desorientado com essa decisão, porque se a idéia é nio 
protelar, por melhor que seja a int.eriçio d6 Senador Pedro Simon, 
enviar a matéria para o novo governo estudá-la para ver como ire
mos votar e· Uma protelação. Se isso ocón'er, logo em seguida vão 
dizer. "O Senado vai mudar. são Vários-OS" Senadores novos que 
vão querer examinar essa matéria 11

• 

Portanto, vamos esperar' a nova legislatura em 15 de feve
reiro do próximo ano. E, nesse caso, vai acontecer o que aconteceu 
na Câmara.:.iriudaram os Deputados, nrudou o projeto. Foram mais 
de 60 emendas de um iiovo Relator, foi criado um novo projeto; as 
discussões recomeçaram. E s6 agom. bá. um àí::u), veio para o Senado. 

Então, Sr. Presidente, se queremos tealmente votar, que o 
façamos. ui:na vei que o projetp já foi examinado, na Comissão de 
Educação. por aqueles que se interessaram pela sua tramitação, 
porque, se o lançannos para o novo governo, não votaremos essa 
matéria tão cedo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Sobre a mesa, re
querimento que v a~ ser _lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e. aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" I .047, DE 1994 

Retirada de Requerimento 
.Nos. termos do art. 256 do RegimeniO Interno, requeiro are

tirada, emcan\ter definitivo; do Requerimento n" 996, de 1994. 
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994- lrapuan Cos

ta Júnior 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior).:. Aprovado o reque-
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rimento. o projeto prossegue na tramitação normal, incluido em 
Ordem do Dia, a ser anunciado oportunamente. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Item 54: 

Diswssão. em rumo único, do Projeto de -Resolu· 
ção n• 99, de 1994 (apresentado pela Comissão de As
suntos Económicos como conclusão de seu ~r n° 
243, de !994),que auiOriza o Governo doEstado doEs
phito Santo a emitir Letras_ Finan_celra.s do Tesooro do 
Estado do Espiriio Santo- LFTES~ cujos- recursos serão 
destinados ao giro de 72,10% de sua Divida Mobi!iária, 
vencivel no 1 o semestre de 1995. - -

A matéria flCOU sobre a mesa, durante cinco sessões ordiná· 
rias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, inciso IL 
allnea Ç dÕ Regimento Interno. 

A proposição não foram oferecidas emendas. 
Em discussão o projeto, em nuno úriico. (Pausa.) 
Não havendo quet;n peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. · 
Os SIS. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. _ 
A matéria vai à Comissão Direlora para a redação fmaL 

É o seguinte o projeto aprovado: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 99, DE 1994 

Autoriza o Governo do Estado do Espíriro 
Santo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Es
tado do Espírito Santo, LFTES, cujos recursos serão 
destinados ao giro de 72,10% de sua Dívida Mobiliá
ria, vencível no 1° semestre de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 36: 

MENSAGEM N" 35 !, DE !994 
(I:Qcbúdo em Ordem do Dia., nos termos do 

art. 336, b, do Regimento Interno) 

Mensagem n• 351, de !994 (n• 1.003/94, na: ori
gem), através do qual o Senbor Presidente da República 
solicita autorização do Senado para o lançamento de Bô
nus da República Federativa do Brasil no exterior, bem 
como a contratação de agente financeiro para a efeti va
ção da medida. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Assuntos Econômicos) 

Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno, de
signo o nobre Senador Jarbas Passarinho para proferir parecer so
bre a matéria, em substituição à COOllssão de Assuntos Eccinômicos. 

O SR. JARDAS PASSARINHO (PPR- PA. Para emitir 
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores.: 

I - Relatório 

O Senhor Presidente da República solicita, por intermédio 
da Mensagem n° 351, de 1994 (Mensagem n° 1.()()3, de 11 de no
vembro de 1994, na origem), seja autorizado o lançamento de Bô
nus da República Federativa do Brasil no exterior, no montante d,e 
áté US$2,000,000,000.00 (dois bilhões de dú!ares norte-america

-nos). destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiliária 
interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos. 

A emissão e colocação dos títulos terá as seguintes caritcte
risticas: 

·a) moobmte da c:missão e oolocação: até US$2,000,000,000.00 .. 
(dois bilhões de dólares norte-americanos) oo seu equivalente em ou
tias mJedas., coJoca.dos de uma só vez ou, parceladamente, em tran· 
cb.es diversas; 

Art.l0 É o &>vemo do Estado do Espírito Santo autorizado 
a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito San
to, cujos recursos serão destinados ao gÍro de 72,10% de sua Dívi
da Mobiliária venclvel no 1° semestre de 1995. 

Art. 2° A emissão autorizada no art. 1° obedecerá às seguin-

h) moda6dade dos títulos: os títulos serão emitidos na fru:
- ma nominativa e/ou ao portador, e listados na Bolsa de Valores de 

Luxemburgo e ootras que venbam a ser consideradas convenientes 
para a sua comercialização; 

tes condições: · 
a) quantidade: a ser defmida na data de reii.]Uste dos títulgs 

a serem substituício&..mediante aplicação da Emenda ConstituciO.. 
na! n•3. dedozida a parcela de 27,90% 

b) modalidade: nominativa-transferível; 
c) rend~euto: igual ao das Leeras Financeiras do TesoUro 

- LFT. criadas pelo Decreto-Lei n° 2376, de 25 de novembro de 
1987; 

d) prazo: de até 24 meses 
e) valor nomina1: CR$1 ,00 
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos: 

Titulo Vencimento Quantidade 
670730 !5-1-95 130.564.85!.465 

g) previsão de colocação e vencimentOs dos títulos a se~ 
rem emitidos: 
Coloc!açãó' 
16-!-95 

Vencimento 
!5-1-97 

Título 
670730 

Data-base 
16-1-95 

b) forma de colocação: através de ofertas públicas,_nos ter
mos da Resolução n° 565, de 20-9-79, do Banco Central; 

i) autorização legislativa: Lei n• 4.216, de 2701-89. 
Art. 3° O prazo parn o exercido da presente autorização é 

de 270 (duzentos e setenta) dias contados da data de sua publicação. 
Art. 4° &ta resolução entra em vigor na data de sua publi-

~- . 

Sala das Sessões, 30 de novembro de 1994.- João Rocha
Presidenie, João Calmon -Relator. 

c) forma de rolocação: mediante oferta intemacionãl, lide
iada por um agente a ser contratado pelo Brasil. pcxiendo os tinilos
ser colocados ao par, conr;igio ou com deságio, coriforme as con: 
dições do mercado no' momento ãa colocação; 

d) prazo: até 5 (cinco) anos. p::xlendo cada tranche ter ven
cimento único de principal ao ffiiã.I do peticxio (bullet) ou ser 
amortizável em parcelas semestrais durnnte o periodo de vigência 
dp titulo; 

e) juros: pagáveis semestralmente. devendo as taxas de 
cada trancbe ser definidas no momento da emissão, de acordo 
com as usuais pr.úicadas pelo mercado de títulos da mesma natureza; 

f) destinação dos J'eali'SOS: substituição da dívida mobiliá
ria interna por dívida externa a menores custos e maiores prazos. 

II - V oro do Re!aror 

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52, ínciSo V, 
_Q.a Constituição Federal, combinado com o art. 393, parágrafo úni
co, do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de projeto de re
solução que implique no exercício da-competência privativa do 
Senado Federal de autorizar operações externas de nanueza fman
ceira de interesse da União. 

A Exposição de Motivos n• 357-AIMF. de 7-11-94, do Mi
nistro de Estado da Fazenda ao Presidente da República, considera 
as vantagens do reingresso do Brasil no mercado internacional de 
Capitã.iS e recomenda a acloção de um programa de Medium Tenn 
Notes, com emissões em várias tranches, abrangendo diversos 
mercados, podendo ser precedido por apresentações informativas. 
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pelas autoridades brasileiras da área econômica, nos principais 
centros fmanceiros. 

Segundo a Exposição de Motivos, tal estrub.lra permite 
maior agilidade à colocação dos bônus e habilita o Gov~o a defi~ 
nir os momentos mais adequados ás emissões-; o panoratna-atual 
dos mercados reflete uma melhora nos preços e volumes negocia· 
dos, indicando a oportunidade de um laDçanlenlD Cm condições fa-
voráveis. -

A fu:D. de operacionalizar a -execução do programa foram 
pré-qualificadas, por ordem de cl?ssifiçação levando-se em conta 
o custo fuuuiCeirO. aS--sêguín_!es inslirnições fmanceiras: a) Gold
man Sacbs; b) Salomon Brcthers; C) NOiUura Secuiilies; d) Merrill 
Lyncb. A primeira colocada, Goldman Sachs, foi convocada para 
o inicio dos trabafuos preparatórios relativos à colocação da pri
meira tranche; as demais poderão vir a ser uúlizadas em fuwras 
tranches. _ 

Os autos do preserite processo encontram-se instruídos com 
toda a documentação exigida pelo § 3° do art. 4° da Resolução D0 

96, de 1989, do Senado Federal, que dispõe si>bn:limites globais 
para as opemções de credito da União. 

O Parecer PGFN/COF/n" 1370194. de 5-12-94, da Procura
doria Geral da Fazenda Nacional, que aprecia oS- aspectos jurldicos 
relacionados como programa de emissão e colocação dos títulos de 
responsabilidade do Te~ro Nacional no ex!erior, e o Parecer 
STN/COREF/COREX n• 317, de 6-12-94, da Secn:íarii do Tesou
ro Nacional, que examina o mesmO programa em -termos· de seu 
mérito e do atendimento aos limites de endividamento defmidos 
nos arts. 3°, incisos I e n. e 4° inciso t Oa:ResõfuÇãO-no 96, de 
1989, declaram não haver 6bice à_ execução do programa. 

Em função do exposto manifesto-me favoravelmente a que 
se autorize a União a executar o pretendido programa de emissão e 
colocação de títulos de crédito no eiteríor, nos t~rmos dO seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" Ú2, DE 1994 

Autoriza a Uriião a execUtar-programa de ope
raçõeS-de crédito externo, mediante a emissão e a c:o
locação de títulos de responsabilidade do Tesouro 
Nacional no exterior, no valor equivalente a até 
US$2,000,000,000.00 (dois bilhões de dólares norte· 
americanos), destinqdo-se os recursos à so bstituição 
da divida moblliária interna por dívida externa a me
nores custos e maiores prazos. 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° Autorizar a t)nião, nos termos da Resolução n° 96, 

de 1989, do Senado Federal, a executar programa de operações de 
crédito externo~ mediante a emissão e a colocação de títulos de 
responsabilidade do Tesouro Nacional no exterior, no valor equi
valente a até US$2,CXJO,OOO,OOO.OO (dQis bilhões de d6lares norte
americanos), destinando-se os recursos à substituição dá dívida 
mobiliária interna por dívida externa a menores custos e maiores 
prazos. 

Art. 2° O programA de operações-de crédi1:o externo a que se 
refere o artigo ànleriortem as seguintes caracteristicas: 

a) montante da emissão e colocação dos títulos: até 
US$2.000,000,000.00 (dois_ bii)Iões de dólares norte-americanos) 
ou seu equivalente em outras moedas, colocados de uma só vez 
ou. parceladamente, em tranches diversas; 

b) modalidade dos títulos: os títulos serão emitidos na for
ma nominativa e/ou ao portador, e lisladas_n:;t Bolsa de Valores de 
Luxemburgo e ootras que venham a ser consideradas convenientes 
para a sua comercialização; 

c) forma de colocação: mediante oferta internacional, liOO.. 
ra·da por um agente a ser contratado pelo Brasil, podendo os tíWios 

ser colocados_ ao par, com ágio ou com deságio, coofonne as con
dições do men:ado no IllOillentD da colocação; 

d) prazo: até S (cinco) anos, podendo cada tranclJe ter ven
cimento único de principal ao final do periodo (bu11et) ou ser 
aMortizável em pãrcelas semestrais durante o período de vigência 
do título; 

e) juros: pagáveis seDiest.ralmente, devendo as taxas de 
cada tranche ser definidas no momento da emissão, de acordo 
com ãs usua.is-pmticadas pelo mercado de tírulos da mesma natureza; 

f) destinação dos recui'80S: substituição da dívida mobiliá
ria interna por divida externa a menores custos e maiores prazos. 

!Ut. 3" O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará, se
mestralmente, ao Senado Federal, relatório da execuçOO do progra
ma de emissão e colocação dos títulos de responsabilidade do Te
sooro Nacional no exterior, objeto desta :resolução, contendo de
monstrativos estatísticos referenteS aós móntantes efetivamente 

- eniitidos e colocados, com discriminação clãs colocações ao par, 
com ágio ou deságiO, e das t.axas de juros e prazos efefivaiDente 
praticados, e. ainda, informando quanto aos resultados obtidos 
com os procedimentos direcionados à substituição da dívida mobi
liária interna Por dívida externa. 

Art. 4o A: execução do programa a que se refere o artigo an
terior <!everá ter início no ptaZO máximo de- 540 (quiDbentos e qua
renta) dias contados da data da publicação deste n:solução. 

- Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de sua pu bli
cação. 

Sala das Sessoões. de de 1994. 
O SR. PRESIDENTE (O.agas Rodrigues) - O' parecer 

conch.Ii pela apresentação de projeto de :resoluçãO que autoriza a 
União a executar programa de operação de crédito externo me
diante a emissão e colocação de títulos de responsabilidade do Te
souro Nacional no exterior, no valor equivalente até a 2 bilhões de 
dólares norte-americanos, destinando-se os recursos à substituição 
da dívida mobiliária interna por dívida ex tema, a menores custos e 
maiores prn.zos. 

Completada a instrução, passa-se à apreciação da matéria. 
Em discussão o projeto, em turno único: 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra para. 

discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Qlagas R;xlrigues) - Coneedo a 

palavra ao nobre Senador Ronan Tito. -
O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para discutir. Sem 

revisão do orador.)- Sr. P:residen~. acredito que, ao invés de fazer 
um pronunciamento. eu deveria caD.iar de alegria. Já não é sem 
tempo. Isso tnarca o retom_o do Brasil ao_ ~~rcado internacional. 
Trata-se ainda de uma paiCela tímida. dois bilhões de dólares. Não 
se assustem: dois bilhões de d6lares. 

Tenho escutado, nesta Casa e, às vezes, na Câmara dos De
putados, o fuasil ter sido comparado uma vez com a Costa Rica, 
outra vez, com a Bulgária. Eu gostaria de dizer que, em termos 
econômicos, continuamos entre a 9 .. e a 1 C1' economia do mundo. 

Sr. Presidente, vivemos muito tempo no disrurso do fantas
ma que amarrava o BrasiL O Brasil, na verdade, foi amarrado pelo 
diScurso de que era a maior dívida do mundo. Pretensão apenas. 
Nunca foi, em nem um dia, a maior dívida do mundo. Nunca foi! 
Esses lníopes que ahirdeavam a maior dívida do mundo talvez não 
sabiam nem analisar uma dívida. 

Por exemplo: se eu afumasse que a di vida da Argentina é 
da ordem de 60 bilhões de d6lares e a nossa é de 115 bilhões de 
dólares. Qual é a maior? É possível que meu neto, de Cinco anos, 
diga: evidente que é a do Brasil. Eu lhe diria: bomba! A dívida da 
Argentina é bem maior que a do Brasi~ porqUe a d.ívidá. é sempre 
contada em relação ao Pm. E a nossa dívida não atinge mais de 
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20% do uosso PIB. A dívida do Brasil nunca foi ID.aior que a dos 
Estados Unidos da América do Norte. Nunca. Nem em tennos no
minais, nem em termos percentuais. O que afogava o Brasil naque-
le momento era a dívida de curto prazo e os vencimentos que se 
acumulavam. Tanto-que boje ninguém mais fala em dívida exter
na. Mas, lembram-se? Era o suplício. O Brasil estava garroteado 
pela dívida externa. Quantas vezes ouvi essa afirmação. 

Portanto, meia dúzia de obstinados, neste Congresso Nacio
nal, bateram forte e disseram: vamos renegociar essa divida. No 
dia em que o Senado Federal se decidiu pela negociação da dívida 
- assunto também privativo desta Casa -, ela deixou de existir 
como a assombração que aparecia por aí. · · -

A notícia de que fomos ao men:ado ex temo disputar algttns 
dólares, ~ alguns eurcx:lólares, para o nosso desenvolvimento é 
notícia extraordinária, não só porque sepultava o mito da dívida 
externa. mas também porque começávamos a enfrentar a dívida in~ 
tema. Es.o;a, 'sim, está-noS garroteando. E não pelo seu volume, mas 
pelo seu custo. A nossa dívida interna - pasmem V. Ex~ -, que 
era há pouco tempo de menos de 40 bilhões de dól~s. hoje soma 
mais de 80 bifuões de dóf3res. -Ela dobrou em termos reais em me
nos de um ano! O aumento da nossa dívida interna foi de 40 bilhõ
es de dólares. Por quê? Chegamos a rolar os nossos títulos da dí
vida mobiliáriã no men:ado interno a 56% ao mês! Meu Deus, 
acho que nem a Alemanha pré--Hitler, a Alemanha de Weimar- foi 
capaz de pagar juros reais dessa magnitude. E tudo isso com a 
complacência, com a conivência e com a cumplicidade das nossas _ 
autoridades fma.nceiras, o que é pior. Mas ai não estava o pior da 
história: estamos aumentando o serviço da divida interna, dimi
nuindo o nosso orçamento, esse orçamento, que causa uma briga 
tremenda! 

O SR. Jarbas Passarinho - Agradeço a V. Ex". 
O SR. RONAN TITO- Quem agradece s0u eu, nobre Se

nador Jarbas Passarinho. Gostaria de dizer a V. Ex• que o Federal 
Reserve Bank. continua emitindo títulos do Tesouro norte-america
no, jogando-os no mereado da Europa, dos Estados Unídos e do 
Japão. Nobre Senador, nesse instante, nós temos, só de fundos de 
pensões disponíveis para remunerar viúvas e aposentados dos Es
tados Unidos, um trilhão de dólares. Com 5% desse dinheiro bem 
aplicado, o Brasil passaria, em 1 O anos, de sub para superdesen
volvido, sem dúvida nenhuma. 

Agora. a dívida do Brasil, no ano passado, custou em média 
26% de juros reais. Podemos captar. O interessante é que o Banco 
Central tomoo essa decisão de colocar os títulos lá fora depois de 
alguns Estados da Federação. O Estado de Minas Gerais pediu li
cença à Assembléia Legislativa para tomar o dinheiro emprestado, 
alravés da emissão de bônus, lastreado pelas ações da Cemig e ar
rancou, aprovado pelo Senado. seiscentos mifuões de dólares. 

Os senhores não se assuslem. isso daí, P3n! usar o termo 
muiio empregado pelos americanos, é Peanuts - amendoins -. 
isso -não é nada- doís bilhões de dólares. Mas também, por outro 
lado, elogia a cautela do Banco Central, para não inundar o merca
do internacional com 30 ou 40 b.ilqões de dólares imediatamente. 

Esse .é um teste dos títulos no mercado, que espero sincera-
riiente tenha êxito, J>Oillue podemos parar de pagar 26%, como no 
ano passado, cujo pico chegou a 56% ao mês, e podemos girar a 
nossa dívida em 7, 8% ao ano, que é uma taxa aceitável internacio
nal_mente _e que nós vamos ter, se conseguirmos fazer uma emissão 

·e a aceitação for grãilde". Devo dizer também que as distribuidoras 
são as melhores dos Estados Unidos. São extraordinárias, todas de 
prime·ira linha. 

De maneira que estou_t}ncaminha.ndo meu voto favoravel
mente, mas, se pudesse, aqui cantaria, comO.reinam no hinário das 
igrejas, os Cantati Domini, (jue é um cantai um cântico novo, um 
cântico d~.tal~gria..Até qu_e enfllD. estamos abrindo a nossa cabeça! 

Sabem V. Ex-s. quanto disputamos para aplicação em todo o 
Brasil? Dois billiões e meio! Meu Deus, 0.5% do Pffi!. E houve 
essa briga toda. E quando se fez a CPI do orÇãniento discutiu-se 
O.J':'Ir fi,-, PIB; enquanto os bancos -e não -sãO s6 os bancos - e 
todo o setor rmanceiro, na calada, chtigam a comer, em menos de 
um ano, 8% do PIB, nada menos do que iSso._ O Presidente da Co
missão de AssuntOS Econônllcos, Senador João Rocba, como um 
dedicado parlamentar desta Casa, pediu, dia a dia, mês a mês, se
mana a SL'mana, os números do Banco Central e mandou os relató
rios para todos os Senadores componentes da comissão. Às vezes, 
S. Ex• comentava comigo: "Não estou vendo ninguém indignado, 
ninguém nem redamindo". Enquanto isso, armamos uma CPI. __ pa
ramos o Brasil. Evitamos fazer a revisão colistitucional para tratar 

Não temos que ter medo do mercado externo. Ao contrário, 
. o Brasil precisa urgentemente, para se aparelliar, para disputar o 

mercado externo, o fmanceíro e ci c0Ii:ieici3.1, o <iua] dispuiãmos 
com tanta competência há lantos anos. 

de 0.001% do rm. . 
O Sr. Jarbas Passarinho- Pennite V. Ex• um breve apar

lt~? E.c:.tarnos discutindo a matéria. 
O SR. RONAN TITO- Pois não, Senador. 
O Sr. Jarbas Passarinho -A minha recordação de Minis

tro d.., Governo. em 1991, para cliscutinnos o Orçamento de 1992, 
leva ~o primeiro indicio disso a que V. Ex_• está se referindo. Fa
z_er-se o provimento de 2,1% do Pffi para rolar a dívida interna, 
enquanto ry1el::ios da metade dissq_ e~tava sendo dado como proví
mentO pani. pagamento da dívida externa. E V. Ex• tem razão: o 
fantasma era sempre a dívida externa, os discursos que se fariam 
sobre a dependência da dívida externa brasileirn. D_iz_o" MiiUstro 
De!ftm, com urn certo sentido cínico, no seritidõ gregO da palavra, 
que a dh ida ex terna não se paga, rola-se não se faZ O pagamento 

· imediato. Pois bem, qual é a maior dívida? V. Ex• falou que se 
pergunEasse ao seu neto, dando aquele exemplo, de fato, ele não 
faria comparação relativa, iria para números absolutos. Mas, em 
números absoluws, o maior devedor do mundo são os Estados 
Unidos da América. 

O mt HONAN TITO -É evidente. Tem crédito e pagamos. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. _ 
. o· SR. PRESIDENTE -(Chagas Rodrigues) - Continua em 

discussão o projeto, em tumo único. (Pausa.) 
Não havendo mais quem queira discutir. enceno a disrussão.. 
Em votação. 

• Os Srs. Senadores que estiverem de .acordo queiram perma-
ne<;er ~nt.ados. (Pausa.) · 

Aprovado. 
O projeto vai à Çomissão Oiretora para ·a redação fma1. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues) - Sobre a 

mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação fmal. 
que será lida pelo Sr. I OSecretário. 

É lida a seguinte 

PARECER N" 312, DE 1994 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmal do Projeto de ResoluçãO 0° 112, 
de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução D0 112, de 1994, que autoriza a União a executar 
programa de operações de crédito, mediante a emissão e a coloca
ção de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional no exte
rioc, no valor equivalente a até dois bilhões de d6l~s norte-ameri
canos, destinando-se os recorsos à substituição da dívida mobiliá-
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ria interna por aívida externa a menores custos e maiores prazos. 
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1994.

Chagas Rodrigues, Presidem•- Nabor Júnior, Relator- J611o 
Campos- Luádlo Portella. 

ANEXO AO PARECER N"312, DE 1994 

Redação rma! do Projeto de Resolução o' 112, 
del994. 

Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Presidente, 
nos 1em1os do art_ 48, item 28. do RegimeoiO IDiemo, Jn'ID!llgo a 
se~inte. 

RESOLUÇÃO N" ,DE 1994 

Autoriza a Uidão a a.ecutar programa de ope-
rações de crédito externo, medlaote a emlosão e a co
locação de titulo• de respoosabiHdade do Tesouro 
Nacional no exterior, no valor equivalente a até 
US$2,000,000,000.00, destinando""' os recursos à 
substituição da dívida mobiliária interna por divida 
externa a menores custos e maiores prazos. 

O Senàdo Fedem! resolve: 
Art. l 0 É a UDião, nos termos da Resolução n° 96, de 1989, 

do Senado Fedem!, auiOrizada a executar progmma de operações 
de crédito extemo, mediante a emissio e á colocação de U:tulos de 
responsabilidade do Tesouro Nacionaf no exterior, no valor equiw 
valente a até US$2,000,000,000.00 (dois bilhões de d61ares norte
americanos), destinando-se os recursos à substiblição da dtvida 
mobiliária inlema por dívida externa a menores custos e maiores 

pmzos. . . . - --- . 
Art. 2° O progiil.ma de opeiações de crédito externo a que se 

refere o artigo anteriorlem as seguintes cat1lCterlSticas: 
a) montante da emissão- e colocaÇão dos titulos: até 

US$2.000,000,000.00 ou seu equivl!-lente em outras moedas, colo
cados de uma s6 vez ou, parceladam.ente, em tranches diversas; . 

b) modaHdade dos titulos: os timlos seriio emitidos na for
ma nominativa e/ou ao porlador, e listados ua Bolsa de V a1ores de 
Luxemburgo e outras que venham a ser consideradas convenientes 
para a sua comercialização; .,.._ . ________ _ 

c) forma de oolocação: mediante oferta iiiteroacional, lide
rada por um agente a ser contratado pelo Brasil, podendo os títulos 
ser colocados ao par. com ágio cu desãgio, conforme as condições 
do mercado no momeoiO da colocação; 

d) prazo: até cinco anos, podendo cada tnmche ter venci
mento único de principal ao fmal do periodo (bullet) ou ser 
amortizável em parcelas semestrais durante o período de vigên
cia do título; 

e) juros: pagáveis semestralmente, devendo as taxas de 
cada tràncbe ser defmidas no momento da emissão, de acordo 
com as usuais pr.Wcadas pelo mett:ado de titulos de mesma na!Ureza;_ 

t) destinação dos recursos: substituição da dívida mobiliá
ria interna por divida êxtema a menores custos e maiores prazos. 

Art. 3' O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará, se
mestralmente, ao Senado Federai, relatói1o-dã execução do rrogra
ma de emissão e colocação dos títulos de responsabilidade do Te
sooro Nacional no exterior, objeto desta Resolução, contendo de
monstrativos estatísticos referentes aos m®l!tntes efetivamente 
emitidos e colocados, com discrimiJlaç.ão das colocações ao par, 
CODl ágio oU -deságio, e das taxas dê juros e prazos efetivamente 
praticadas e infonnando quanto aos resultados obtidos com os pro
cedimentos direcionados à substiwição da dívida mobili.ária inter
na por dívida externa. 

Art. 4° A autorização concedida por esta resolução deverá 

ser exercida no prazo de quinhentos e quarenta dias, coatados eh 
data de sua publicação. 

Art. 5° Esta resohlção entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Aprovado o 
projeto e estando a matéria em regime de urgência, pas::-a ~L'~ irnc
<liala apreciação da redação !mal. 

Em discussão a redação fmaL (Pausa.) 
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a dis<."ussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiJam pem1anc~·er SPn· 

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A Presidên

cia., nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno, rctim dt~ pm1· 
ta o item37. 

É o seguinte o item retirado da pauta: 

OFÍCIO N" sm, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do Regimento ln tem()) 

Oficio n° snz. de 1994, do Senhor Ptesidentl' d11 
BaiÍco Central, encaminhando ao Senado Fetk.'Ial SL)li<.:i

tação do Governo do Estado de São Paulo, relativa ao 
pedido de emissão de Letras Financeiras do Te!)()t]ro do 
Estado de São Paulo- LFIP, destinadas à liquida,ão de 
precatórios jldiciaiS. (Dependendo de pro.ecer da Cr mlls
são de Assuntos Econômicos) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -·lf<m ;7 

MENSAGEMN'346,DE 1994 
(Incluído em Otdem do Dia nos termos d1.1 

art. 169~ parágrafo único, io fine, do 
Regimento Interno) 

Mensagem n' 346, de 1994 (n' 970/94. ua ori
gem), através da qual o Senhor Presidente da República 
solicita ao Senado Federal autorização para contrataçã,., 

-de operação de crédito externo. 1!9 valor equival!!nte ,• 
cento e sessenta milhões, duzentos e dezessete mil, oih 
centos e dezoito dólares norte-americanos, entre a Repú~ 
blica Federativa do Brasil e a Alenia Elsag Sistem.i Na
vali S.p.a. (AESN), destinada a financiar o fornecimento 

_ de•sistemas e equipamentos para o Projeto d'! Ml"Xiem-
ização das Fragatas Classe Niterói. -

(Dependendo de parecer da Comissffo d~ A:-..<ÇUn~ 
tos Econômioos) 

Nos tetmos do art. 140, alínea 'b" do RegímE:nió Interno, 
designo o nobre Senador Moisés Abrão pa..1;1. proferir parecer sobrP 
a matéria.. em substituição à-Comissão de Assuntos Económicos. 
· O SR. MOISÉS ABRÃO (PPR-TO. Para proferir parecer. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S:r"s e Sr. Senadores. da 
Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n<> 346. dt· 
1994, do Senhor ~sidc:nte da República, submetendo à aprecia
ção do Senado Federa! pedidO de autorização para contfãfaÇâo dt· 
operação de crédito externo no valor equivalente a cento e scsscnt11 
milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e dezoito dólatt>s. 
norte-americanos junto à Alenia Elsag Sistemi Naval i S.p.a. 

Os recursos advindos dessa operação de crédito serão desti
nados A aquisição pela Marinha do Brasil do sistema e equipamen
to para o Projeto de Modemização das Fragatas Classe Niter6i. 

A operação em tela tem as segnint""' ,. ...... ri;.,-:-.,.-: r; ... · •. ,,...:,.~,. 
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• ,j I cdcrativa do Brasil. Natureza: Julidica. Pes
' ·, ;·c púhlico interno e ex lemo._ Credora: Alenia 

. ~ ,)u. Natureza da operação: Financiamento_exter
;d··· roei0 Exm0 Sr. Ministro da Màrinba. "Moeda: 
"''"· Valor: US$ 160.217.818,0()._F'maJidade: 

._.:._ ~ :~ai de custo e fomecimento do sistema de 
·n,,*'" de Modernização das Fmgatas Classe 

· ,, Cumissão, nos termos do _arl 52. V e IX, da 
·.'. ·.ombinado com o arf. 393, parágr.lfo únicó, 

. t:ui.V Interno desta Casa, a iniciativa de prÕjeto 
•J•!'. -lique o exercício da competência privativa âo 

.~·Sp.)r sobre os limites globais e ~ções para 
1 ~-! ;u,·,)cs de crédíto interno e extemo, _incluida a 

'•. • ''"·'pela União, Estados, Distrito Feâerai e Muni-
1 _.,_uvas autaniuias. -
··· J'n'l(.'l)radoria-Geral da Fazenda Nacional. Co

"1 J '10/94, que aprecia os asped.os jurídicos da 
.. u:..nr•a pela União, parecer STN, COREF, DIREF 

· ) .:;., Ja Secretaria do Tesooro Nacional, que exa
•:. ~-:s.")ã~J, nos termos do mérito da operação fman
,":•· o1aver nenhum 6bice à realização-na referida 

· ·'l•r<-"idao; as formalidades prévias da contratação, 
' ~ ··n'ljtui~·ão Federal, DO Decreto Lei n° 1312, de 

' • .... ,,,·na em vigor a Resolução D0 196, restabeleci
., · ·"~·ln° 17, de 05/06/92, ambas do SenadoFoderal, e 

···· •\ ''"' !egais e regulamentares peitinenlts:, especial
,.-:,, •>" 497, de 27/08/90, alterada pela Portaria n• 

•·rtt?ir\ Ministro da Economia, Fazenda e Pia
~- -:~.relativos aos limites de endividamento da 

· ·,•flluaJ contém cláusulas de princípios, segun
•. ':r.i. !endo sido observado o disposto no art. 

· · . ~a. dn Senado Federal, que veda disposições 
,.a ·)'Xllitica, atentatória à soberimia nacional e 

, ,,•,cána à Coristituição das leis brasileiras, bem 
r i:ti.:a r.Lii compensação sistemática de débito e de 

,l' íJo çamçnto Fedem!, da Secret.via de Plane
--:'i~_ c Coordenação da Presidência da Repúbli
, <L!> lls. 372. infonnou que consta da proposta 

.• "J . .slJrio da Marinha para 94 e para 95 dotações: 
-..·~)S t: se:rviços, fonte 149, bem como O ~ga-

. r r·'l •)Vcniente da referida operação de crédito. 
. ·,• f'lanejamento, avaliação - SEPLAN/Presi· 

1l1lha 215, que na operação em questão está 
·~nual. de que trata a Lei n° 843, de 25 de ju

. <_".\digo 0602701631026, reaparelhamento 
· ·..,". ···•.··am:t 0163, operações Alenia Elsag Siste~ 

· · ·1, • ·.; .... ,r~J do Brasil infonna., da Legislação ,Pertinen-
·l·.·•tf'lado credenciameo.to da operação TELEX. 

· ··' ., <"JT<C, C 94.!'83, E TELEX. FIZ, DIALT, 

:·,,. fJvoravclmente à contratação pela União, 
' ~~~ crédito externo, junto à Alenia Elsag Siste· 

J1" financiamento do_ plano pan:ial de obten
- .: ;b Marinha e proponho para a concreúzaÇão 
. '~!tlinte Projeto de Resolução: -

lei::· , E 
Opcl·•, ~ · d .. 

.· R.epúhlic.a Federativa do Brasil autorizada, nos 
..... .;:ll' ri"-96, de 89, do Senado FederaL a real~ 
<·L:_,) junto à A lenia Elsag Sistemi Naval i, no valor 

de !60 milhões, 217 mil, 818 dólaresnorte-amoricaoos. 
A operação de ~o tem a seguinte caracteristica: valor 

160 mi!!!õOs. 217.mil. 8!8 dólares norw.americanos downpay· 
ment, valor 53 milhões, 446 mil, 704, sendo 48 milhões 065 mil, 
305 de principal e 5 milhões 381 lni!. 359 de juros acumulados. 
Juros equivalentes a 11.494 vezes a taxa de C ir- Comercial lnte
rcsting- Referencial Rate, em vigor na clara da assinatura, até 
14/llf94. 

Carênda: seis meses a partir da eficáci8 Contratual. 
Vencimento:' seis meses após a entrada em eficácia do con

trato, e o restante a cada seis meses do vencimento inlcial • 
Principal: Valor global: 134 milhões 169 mil 352 dólares 

norte-americanos, sendo 112 milhões 152 mil 473 de principal e 
22 milhões 016 mil 819de juros acu!Dlllados, equivalentes à taxa 
CIR, em vigor na data da assinatum - 14111194 - estimada em 
7.69%. 

Carência: trinta e nove ..neses a partir da efiCácia contm-
tua! . 

Vencimento: primeira pai-cela vencendo trinta e nove me
ses da data da eficácia contratual e as delnais sucessivamente a 
cada seis meses. Segunda parcela: vencendo a primeira. quarenta e 
cincO meses da data da eficácia contratual e as demais sucessiva
mente a cada seis meses._ Terceira_ pari:ela: vencendo a primeira, 
cinqÍienta e um meses da data da eficácia cont;"atual e as demais 
sucessivamente a cada seis meses. Quarta parcela: vencendo a _pri
meira. cinqüenta e sete meses da -data da eficácia -cOntratual e as 
demais sucessivamente a cada seis meses. Quinta parcela: vencen
do a primeira, sessenta e três meses e as demais sucessivamente a 
cada seis meses. 

A contratação da operação de crédito ex temo, a que s~_~fe
re o art. 1°, deverá se efetivar ~o prnzo máxúno de quinbentqs e 
quarenta dias, contados da data da publicação desta Resolução. 

Eis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o parecer na sua inte
gridade. 

PARECER DE PLENÁRIO 

Em Substituição i Comissão de Assuntos Eco
nômicos sobre a Mensagem D0 346, de 1994, do Sr. 
Presidente da RepúbHca, submetendo à apredação 
do Senado Fedenil, -pedido de autorização para a 
contratação de operação de crédito extern~ no valor 
equivalente a US$160.217.818,00, junto a Alenla EJ. 
sag Sistemi Na vali S.P .A. (AESN). 

Retat,pr: Senador Moisés Abrão 

É encaminhada para apreciação do Senado Federal Mensa· 
gem n° 3-46/94, através da qual o Excelentíssimo Senhor Presiden
te da República solicita autoriza.ção para que possa cootratar ope
ração de crédito externo no valor deUS$ 160.217.818,00 junto a 
AJeniaEisag Sistemi Na7vali S.P.A. (AESN). 

Os recursos advindos dessa operação de ctédilo serão desti~ 
nados à aquisição, pela Marinha Brasileira, de sis:temas e equipa
mentos para o Projeto de Modemização das Fragatas Classe Niterói. 

A operação em tela tem as seguintes condições fmanceiras: 
Devedor: República Federativa do Brasil; 
Natureza jurídica do contratante: Pessoajurldica de di· 

reito público interno e externo; -
Credor: Alenia Elsag Sistemi Navali S.P .A. (AESN); 
Natul-eza da _operação: Financiamento ex temo; 
Pedido: Formulado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro 

da Marinha· 
Moeda: Dólar norte-americano; 
Valor: US$ 160.217.818,00 (cento e sessenta milhões, du· 
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zentos e dezessete mil. oitocentos e dezoito dólaJ:es norte-america. res pertinentes, especialmente a Port.ariã n° 497, de 27/08/90, alte
nos); rada pela Portaria n° 650, de 011HY92, do então Ministro da Eoo-

Finalldade: Financiamento integral do custo do fomeci- nomia. Fazenda e Planejamento, e ainda as relativas aos limites de 
mento de sistemas e equipamentos para o Projeto de Modem- endividamento da União. 
izaçio das Fragatas Classe Niterói; A minuta contratual contém cláusulas admissíVeis, segundo 

Condições financeiras referentes- aO slual (Down pay- a legislação brasileira. tend,o sido observado o disposto no-art. 5° 
ment): da Resolução n° 96189, do Senado Federal, que veda disposição 

Valor: US$ 53-446.704,00, sendo US$ 48.065345,00 do contraruat de nablreza politica, atentatória à sobemnia nacional e 
principal e US$ 5381.359,00 de juros acumulados. ordem pública, contrãria à Constituição e às leis brasileiras, bem 

Juros equivalente a 1,1494 vezes a taxa CIRR ·(Comercial assim que implique compensação automática de débitos e ctéditos. 
lnterest Reference Rate) em vigor na data da assinablra, até A Secretaria de Orçamento Fedellll da Secretaria de Plane-
14111!94 prevista em 8,8389%. jamento, Orçamento e Coordenação de Presidência da República-

Car&da: 6 (seis) meses apartitda efetividade. SOF I SEPLAN, à folha 372, informou que constam da proposta 
Vencimento da primeira paroela sen\6 (seis) meses da en- mçamentária do Ministério da Marinha para 1994e para 1995 do

trada em efetividade do conirato e as 3 (três) restantes a cada 06 tações para. o ingresso dos bens e setviços (fonte 149), bem como 
(seis) meses do vencimento da primeira. o pagamento do dispêndio proveniente da referida operação de 

Condições financeiras referentes ao principal: crédito. 
Valor globat US$ 134.169.352,00, sendo US$ A Secretaria de Planejamento e Avaliação da SEPLAN-

112.152.473,00 do principal e US$ 22.016.879,00 de juros acumu- PR (SPA I SEPLAN), infonnru, à folha 215, que a operação em 
lados. questão está incluída no Plano Piurianual de que trata a Lei n° 

Juros equivalentes a taxa CIRR em vigor na data da assi- 8843, de 25/07;92, sob o código 06.027.0163.1026- Reaparelha-
natura, até 14111194 estimada em 7 ,69%. menta da Marinha, subprograma 0!63 - Operações Navais. 

Carência: 39 (trinta e nove) meses a·parur da efetividade. A Secretaria do Tesouro Nacional, no uso da abibuição que 
Vencimento do: lhe confere-o art. 15, incisos XTI e XV, do Decreto n° 80/91. bem 
primeiro lote (10 NPs)- a primeira 39 meses da data da efe- assim o art. 6°, inciso L alínea 11a11 da Portaria n° 497/90 do então 

tividade e as demais sucessivamente a cada6 meses; Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, manifestou-se fa-
segundo lote (10 NPs) - a primeira 45 meses da data da voravelmente à contratação da presente operação com base nos lí-

efetividade e as demais sucessivamente a cada 6 meses; mites de endividamento da União previstos nos artigos 2°, 3° e 4° 
tett:eiro lote (9 NPs) - a primeira 51 meses da data da da Resolução n° 96/89 do Senado FederaL 

efetividade e as demais sucessivamente a cada 6 meses; O Banco Central do Brasil, na forma da legislação pertinen-
quarto lote (8 NPs) - a primeira 57 meses da data da efe- te, Cfetuoti o chamado "credenciamentd' da operação (telex FIR-

tividade e as demàis sucessivamente a cada 6 meses; CE I DIAUT /'SUCRE- C- 941183 e telex F!RCE I DIAUT I 
qufuto lote (7 NPs) - a primeira 63 meses da data da efeti- SUCRE-C- 941185. 

vidade e as demais ~cessivamente a cada 6 meses. Manifesto-me, assim, favoravelmente a contratação, pela 

Voto do Relator 

Compete a esta Comissão, nos termos do Art. 52, incisos V 

União, da referida operação de crédito externo junto à Alenia El
~'Jlll Sistemi Navali S.P .A. (AESN) destinada ao fmaneiamento do 
''Plano Parcial de Ohbmção e Modernização da Marinha11 

-

PPOMM, e proponho, para concretização desses objetivos o se-_ 
guinte pt"ojeto de resolução: 

e IX, da Constituição Federal, combinado do o Art. 393, parãgrafo 
único, alínea uan do Regimento Interno desta Casa, a iniciativa de 
projeto de resolução que im.j;fique no 'exercido da competência 
priv~tiva do Senado Federal de dispor sobre limites globais e con
dições para realização de. operações de créditos interno e externo, 
íncluída a prestação de garantia pela União, Estados, DF, Munící~--
pios ~ suas respectivas autarquias. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"-113, DE 1994 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operação de crédito externo junto a Alenia 
Sistemi Navali S.P .A. (AESN) no valor equivalente de 
4té US$1611,217,818.00 (cento e sessenta milhões, du
zentos e dezessete m.ll, oitocentos e dezoito d61ares 
norte-americ:anos). 

Os_ autos do presente processo encont:ram-se inStruídos com 
toda a documentação exigida pela Resolução n° 96, de 1989, que 
estabelece limites e condições para a conceSsão de garantia da 
União em operações de crédito, e pela Resolução n° 11. de 1994, 
que dispõe sobre as operações de crédito dos Estados, DF, Municí
pios e de suas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus li
mites e condições de ~utorização. 

O Parecer PGFN I COF I n° 1216/94;de 31110/94. da Pro
curadoria-Geral da Fazenda Nacional, que ap[ecia os aspectos juri- -

O Senado Federal resolve: 
Art. I 0 É a República Federativa do Brasil autoriZAda, nos 

termos da-Resolução D0 96 de 1989, do Senado Federal. a realizar 
a opetação de crédito externo junto a Alenia Elsag Sistemi Navali 
S.P.A., no valor deUS$ 160.217.818,00 (oento e sessenta milhões, 
duzentos e dezessete ~ oitocentos e dezoito dólares norte-ameri-
canos). -- -dicos da concessão da garantia pela União, e o Parecer STN/CO

REF/DIREF n° 1Jl7194, de 27110194, da Secretaria do Tesruro Na
cional. que examina a mesma -concessão em: termos do mérito da cas; 
operação fmanceira. declaram não haver nenhum óbice à realiza

Art. 2° A operação de crédito tem as seguintes caraCterfsti-

a) Valor pretendido: até US$ 160.217.818,00 (cento e ses
senta milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e dezoito dóla

- res norte-americànos); 
ção da referida operação de crédito. 

Foram cumpridas as f0l'Ill3lidades prévias à contratação, 
prescritas na Consticuição -Federal, no Decreto~lei n° 1312, de 
15/02174, como se acha em vigor, na- Resolução n° 96, de 

.15112/89, restabele<:ida pela Resolução no 17, de 05106192; ambas 
do Senado Federal e nos demais dispJsitivos legais e regulamenta-

b) Down Payment 
b.l- Valor. US$ 53.446.704,00 (cinquenta e três milhões, 

quatrocentos e quarenta e seis mil, setecentos e quatro dólares nor
te-americanos), sendo US$ 48.065345,00 {Quarenta e oito milhõ-
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es, sessenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco- dólares norte
americanos) de principal e US$ 5381359,00 (cinco milhões, tre
zentos e oitenta e um mil. trezentos e cinquenta e nove d6lates 
norte-americanos) de juros acunrulados; 

b.2 - Juros:- equivalente a 1.1494 vezes a taxa CIRR 
(Commercial Interest Reference Rate) em vigor na data da assina
nua, até 14/ I I/94, prevista em 8,8389%; 

b.3 - Carência: 06 (seis) meses a partir da eficácia contra-
tua!; 

bA - Vencimento: da primeira NP será 06 (seis) meSes da
entrada em eficácia do contrato e as 03 (três) restantes a cada 06 
(seis) meses do vencimento da primeira; 

c) Principal: 
c.1 - Valor Global: US$ !34.169352,00 (cento e trinta e 

quatro milhões, cento e sessenta e nove mil. trezentos e cinquenta 
e dois dólares norte-americanos), sendo US$ !12.152.473,00 (cen
to e doze milhões. cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e se
tenta e três dólares norte-americanos) de J'Ii!lcipel e USS 
22.016.879,00 (vinkl de dois mllhões, dezesseis mil, oitocentos e 
setenta e nove dólares norte-americanos) de juros acunmlados; 

c.2- Equivalenkl à taxa CIRR em vigor na data da assinatu
ra, até 14/11/94, estimada em 7,69%; 
, c3- Camlcia: 39 (trinta e nove) meses a partir da eficácia 
contratual; 

cA- Quantidade de NPs enlitidas: 44 (quare!lla e quatro) · 
c.S- Vencimento do: 
Primeiro lokl- 10 (dez) NPs vencendo a primeira 39 (trinta 

e nove) meses da data da eficácia contratual e as demaiS. sucessi
vamente, a cada 06 (seis) meses; 

Segundo lote --10 (dez) NPs vencendo a primeira 45 (qua~ 
renta e cinco) meses da data da eficácia contmtual e as demais, su~ 
cessivamente, a cada 06 (seis) meses~ 

Terceiro lote- 09 (nove) NPs vencendo a primeira 51 (cin· 
quenta e um} meses da data da eficácia contratuil e as demais, su~ 
cessivamente, a cada 6 (seis) meses; 

Quarto lote - 08 (oito) NPs vencendo a primeira 57 (cin· 
quenta e sete) meses da data da eficácia contrn~al e as demais, SU· 

cessivamente, a cada 06 (seis) mCses; 
Quinto lote- 07 (sete) NPs vencendo a primeira 63 (sessen

ta e três) meses da data da eficácia contratual e das demais, suceS· 
sivamente, a cada 06 (seiS) lneses -

Art. 3° A contratação de operação de crédito externo a que 
se refere o Art. 1~ deverá efetivar-se no prazo máximo de 540 (qui
nhentos e quarenta) dias contados da data da publicação desta Re
solução. 

Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. -

É o parecer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O Parecer 
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nõ 1 f3, de 
1994, que autoriza a contratação de operação dC Crédito externo no 
valor Muivaiente a cento e se;s:senta .milhões, duzentos e dezessete 
mil, oitocentos e dezoito dólares, entre a Rep6blica Federativa do 
Brasil e a Alenia Elsag Sistcimi Nãvali S.p.a (AESN), destinada a 
fma.nciar o fornecimento de sistemas e eqUiPamentos para o Proje· 
ro de Modernização das Fragatas Classe Níteróí. 

Completada a fase de instrução~ passa-se ã apredação da 
matéria. 

Em discussão o projeto, ei:õ. tuiriO-únfco. 
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra para 

discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 

palavra a V. Ex•. 

O SR. RONAN TITO (PMDB,MG - Para discutir. Sem 
revisão do orador.) - Sr. Presidente, se somos uma potência em 
termos econômicos, gostaria de dizer que nenhuma economia 
grande mantém-se sem uma força bem aparelhada para dar-lhe a 
devida sustentação. Para que tenhamos Forças Annadas da magni
tude do nosso País,_ UIEe que elas sejam reaparelhadas, atualizadas. 

Rememorando um discurso que fiz anteriormente, esse 
nono ou décimo Produto Interno BmtQ_ pmci.sa de democracia, que 
significa ter Executivo, Legislativo e Judiciário fortes e inde
pendentes Emretanto, para sustentar esses T~ Poderes, precisamos 
de FOIÇIIS Annadas bam aporelhadas, bam adesn-adas e atualizadas. 

Sou favorável ao projeto. 
O .SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua em 

discussão o projeto. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a-discussão. 
Em votação. ·· 

Os Srs. Senadores que o aprovam ·queirain permanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto vai ! Comissão Diretora para a redaçio final. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Sobre a 

mesa, parecer da ComiSsão Diretori oferecendo a i-edação final. 

É lida a seguinte 
PARECER N' 313, DE 11194 

(Da Comissão Diretora) 

Redaçio rmol do !Tojeto de Resolução ri' 113, 
de1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação fmal do Projeto 
de Resolução n° 113, de 1994, que autoriza a contratação de ope
ração de crédito externo, no valor equivalente a US$ 
160,217,818.00 (Cento e sessenta milhões, duzentos e dezessete, 
mil, oitocentos e dezoito dólares norte-americanos), entre a Repú
blica Federativa do Brasil e a Alenia Elsag Sistemi Navali S.P .A. 
(AESN), destinados ao Projeto de Modernização das Fragatas 
Classe NitenSi. 

Sala das Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1994.'~ 
Chagas Rodrigues, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Júnia 
Marise- Luádio Poi'l<lla. · -

ANEXO AO PARECER N' 313, DE 1994. 

Redação fmal do Projeto de Resolução D0 113, 
de 1994. 

Faço saber que o Senado Federai aprovou, e eu, Presidente, 
nos termos do ãrt. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a 
seguinte --

RESOLUÇÃO N' , DE 1!194. 

Autoriza a República Federativa do Brasil a 
contratar operaçãO -de crédito externo com a Alenia 
Elsag Sisl1lmi Navali S.P .A. (AESN), no valor equiva
lente a até US$ 160,217,818.00. 

O Senado Federal resolve: 
.A.rt. fo á a Rep6blica Federativa dO BWil, nos termos da 

Resolução n° 96, de 1989, do Senado Federal, autorizada a contra
tar operação de crédito exteme> com a Alenia Elsag S"istemi Navali 
S.P.A. (AESN), no valor equivalenkl a até US$ !60,217.818.00 
(cento e sessenta milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos c 
dezoito dólares norte-americanos). 

Art. zoA operação de crédito autorizada seiá realizada nas 
seguintes condições: 
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a) valor: equivalente a até US$160,217,818.00; 
b) dõwn paymeot: 
- tetceiro lote: nove notas promissórias, vencendo a primei

Ia cinqüenta e um meses da data da eficácia contratual e as demais, 
sucessivamente, a cada seis meses; 

- quarto lote: oito notas promissórias. vencendo a primeira 
cinqüenta e sete meses da data da eficácia contratual e as demais, 
sucessiva.mcnte, a cada seis meses; 

- quinto lot&:.set.c notas promissórias, vencendo a primeira 
sessenta e tt8s meses da data da eficácia contratual e as demais, su
cessivamente, a cada seis meses. 

·Art. 3° A autcrizaçã.o concedida por esta. resolução deverá. 
ser exercida no prazo de quiohentos e- quarenta dias, contados da 
data de sua publicação. . 

Art. 4° Esta :resohição entra em vigor na data de sua publi
cação. 

O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) - Aprovado o 
projeto e estando a mat&ia em I_egimc de urgência, p:a.ssa-se·à ime
diata apt<ciação da Iedação fmal. 

Em disrussão. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavm, enceno a discussão. 

-Em votação. 
Os Sm. S~s que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O Projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) -Item 35 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N"82,DElm 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 336; b, do Regimento lnremo) 

Discussão, em turno único,-do Projeto de Lei do 
Senado n• 82, de 1994, de autoria do Seuador João Ro
cha, que dispõe sobre a concessão de subsídio vitalício 
especial aos ex-Presidentes da Repóblica. (Dependendo 
de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
.dania) 

O parecer foi proferido em plenário, sendo Relator o Sena
dor Lourival Baptista, faVóiivi::l ao ·projeto. nos termos do Substi
rutivo que apresenta em substituição à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. 

A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser ofere
çidas emendas à proposição durante a discussão. sendo que o pra
zo de apresentação de emendas teve início no dia de 9ntem. 

Em discussão o projeto, em turno único. -
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peç<> a 

palavxa pam discutir. 
O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues)- Concedo a 

palavra a V. Ex a para discutir. 
O SR. JAJUIAS PASSARINHO (PPR-PA. Pam discutir. 

Sem revisio do ·orador)- Sr. Presidente. sz--s e Srs. Senadores, tive 
a oportunidade de apresentar uma emenda a este projeto do Sena
dor João Rocha, que li, ontem, ser de autoria do Senador Mauricio 
Corrêa. Já não sei de quem é o projeto. 

Mas o projeto, em si. estabelecia apenas uma pensão aos 
ex-Presidentes da República. Apresentei uma -emenda que. em vez 
de pensão eu chamava de representação, suspendia a representação 
a partir do momento em que o ex-~idente q.a República se eleja 
para qualquer função eletiva ou exerça funções em comissão. 

O argumento que utilizei era que não se poderia ver um ex
Presidente da Repóblica ficar aí - como ficaria o Presidente Itamar 
Franco - por exemplo, como Senador. aposentado pelo IPC, com 

CR$ 800,00, por mês, lima vez que se-retirru a pendo de Presi
dente da Repóblica que existia antes da Constituição de 1988. Não 
seria justO que· submetêssemos um ex-Presidente da República 
amanhã a ter que pedir um empreguinhÕ para poder sobreviver. 
Também não me parece justo que haja aromulações. 

Então. se já proporcionamos uma representação igual ã de 
Presidente da República, não creio que seja cabivel associar isso, 
em tennos de acunmlação, se amanhã ele tiver uma função eletiva 
de Senador, Deputado, Vereador, o que seja- ele podctá optar
ou uma função em comissão como embaixador. Aí, a emenda pro
potciona a opção. Se o ex-Presidente da República for para uma 
outra função mais elevada, ele opta. 

Terá uma representação o ex~Presidente da República que 
tenha exercido o mandato na sua plenitude, como está escrito na 
emenda. Considerei esse aspecto uma restrição pouco justa em de
tenninados casos porque pode haver um caso de doença, em que 
ele não possa exercer o seu mandato na sua plenitude. De maneira 
que até essa mesma redação, talvez. merecesse um aperfeiçoamen
to. E eu ainda havia pensado em proporcionar aos ex-Presidentes 
dos Três Poderes o ateildimento médico-hospitalar. na medida em 
que a possibilidade dessas figuras passassem ã. ter, mesmo com 
uma representação a incapacidade de faz.er face às despesas médi
co--hospitalares, se não tiver uma garantia para isso. 

Sustentei esse pi:>ritõ de vista e agradeci ao nobre Senador 
Lourival Baptista, que foi indicado pelo nobre Senador João Ro
cha para relatar a matéria, que S. Ex• tenha acolhido a minha 
emenda, porque, claramente. faz com que eu possa me antecipar, 
no momento, dizendo que o meu voto será inteiramente favorável. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua em 
discussão a matéria. (Pausa) 

tário. 

Não havendõ quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. I o SecreM 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.048, DE 1994 

Nos termos dos arts. 300, incj.so xm: e 311, item 4, do Re
gimento Tntemo, requeiro preferência par3.-votãção do Substitutivo 

. ao Projeto de Lei do Senado n° 82. de 1994. 
Sahi das Sessões, 15 de dezemQro de 1994.- Nabo[" Júnior 

O SR. PRESIDENTE (<llagas Rodrigues) - Será cumpri· 
da a deliberação do Plenário. 

Em votação o substitutivo que acolhe a emenda. 
.Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 
Aprovado o substitutiVO, fica prejUdicado o projeto. 
o-projeto vai ã Comissão Diretora para a redação do venci-

do para o turno suplementar. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa. 

redação do vencido oferecida pela Comissão Diretora. 

É lida a seguinte 

PARECERN'314,DE 1m 
(Da Comissão Diretora) 

Redação do venddo, pa["a o turno suplemen
tar, do Projeto de Lei do Senado n° 82, de 1994. 

A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido. para 
o tumo suplementar do Projeto de Lei do Senado n° 82. de 1994. 
que dispõe sobre a concessão de subsidio vitalício especial aos ex-
Presidentes da Reptlblica. · --

- Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1994. -
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Chagas Rodrigues, Presidente r Nabor Júnior, Relator- ,Júlio 
Campos - Luádio Portella. 

ANEXO AO PARECER N' 314, DE 1994 

Redação fmal do 1'>-ojeto de Lei do Senado o• 
82, de 1!1!14. 

Dispõe 80bre a concessão de subsídio vitalíáo 
especial aos ex·Presidentes da República, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° Cessada a investidurn. no cargo de PresidentC!_~ Re

pública, quem o tiver exercido, r-m caráter pennanente, fari. jus, a 
tíb.llo de representação, a um suhsídio mensal e vitalfcio igual à re
muneração do...,cargo de Presidente da República. 

§ 1 o O pagamerito do sUbsídio esta-belecido neste artigo será 
suspenso durant~ o período em que o beneficiário estiver no exer
cício de mandato eletivo, ou cargo em comissão, salvo direito de 
~~ . -

§ '2? O -Presidente e os ex -Presidentes dos Poderes Legislati
vo e- Executivo e do Supremo TnOunal Fedem!, em caso de aci
dente ou doença. terio custeadas pelo Estado as despesas com o 
tratamento médico e hospitalar. 

Art. 2° O dispositivo nesta lei não se apl!ca aos subsídios 
coocedidos nos tennos do art. 184 da Constituiç!o Fedexal de 
1967, com a redaçio dada pela emenda Constitucional n• 1. 

Art. 3o &ta lei eDtra em vigor na data de sua p1blicação. 
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Cbagas Rodrigues)- Em disrussão 

a redação do vencido, em turno suplementar. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão. 
Em votação. _ _ _ _ 
Os Sn. Seriaâoles que a aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 

Ministério Público Militar e dá outras providências (~}C
pendendo de pamcer da Comissão de Constituição, Jus

-liça e Cidadania) 

Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno; designo o 
nobre Senador Jarbas Passarinho parn proferir parecer sobre a ma
léria, em sybstituiçãO- à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cida-
dania. . 

O SR. JARBAS PASSARINHO (PPR-PA. Para emitir pa· 
recer)- Sr. Presidente, .sr-s e Srs. Senadores, é submetido ao exa
me desta Casa o Projeto de Lei da Cãmara n• 131, de 1994 (n• 
4381-A, na Câmara dos Depatados), que "dispõe sobre a transfor
maçio de cargos de carreira do Ministério Público Militar e dá ou
tras providências", de autoria da Procuradoria-Geral da República. 

A proposição transforma, no l!mbito do Ministério Público 
Militar, oito cargos de Procurador da Justiça Militar e vinte cargos 
de Promotor da Justiça Militar em Subprocurador-Geral da Justiça 
Militar e Procurador da Justiça Militar, respectivamente. 

Cria. ainda, no quadro do mesmo órgão, um cargo de Pro
cmador da Justiça Militar e dois cargos de Promotor da Justiça 
Militar, a serem providos quando da implantação da Segunda Au_~ 
ditoria da_ll 1 Circunscrição Judiciária Militar. · 

Além disso, defme o quantitativo de cargos nas class~ da 
carreira do MiniStério Público Militar e estabelece critérios para a 

-promOção e lotação de seus membros. 
Conforme explica o seu eminente autor, visa a proposição a 

adequar a estrutura do Ministêrio Público Militar às disposições da 
Lei Orgânica do Ministério Ptlblico da União, aprovada pela Lei 
Complementar n• 75, de 1993. 

Aprovada a proposição na Câmara dos Deputados, vem a 
proposis:ão à revisão deste Câmara Alta. oode não recebeu emendas. 

E o relatório: 

Voto do Relator 

Aprovada. _ Os requ~ítos- formais de constirucionalidade são atendidos 
Fica, na fonna regimental, dispensada a redaç!o fmal, indo pelo Projeto de Lei da Câmara n'. 36, de 1994, tendo em vista que 

a matéria à Câmara dos Deputadt\S. _ ___ a matéria deve ser disciplinada em lei ordinária (CF, art. 48, X e 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Sobre a mesa, XI), de iniciativa do Ministériol'llblicoda União (CF, art. 127, § 2"). 

requerimento que será lido pcl0 Sr. 1° Secretário. - No que diz respeito à constitucionalidade material, juridici-
. .dade e técnica legislativa, não há reparos. 
E lido Q_J~_gui.nt.; Quanto ao mérito,· opinamOs:;- também, favoravelmente à 

REQUERIMENTO N' 1.049, DE 1994 proposiç!o, tendo em vista a necessidade de adequar o Ministério 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, re
queiro preferência para o Projeto de Lei da Câmam n• 131194 a 
firp. de ser apreciado antes da matéria constante do item no 1 da Or-
dem do Dia. - --

Público Militar ao balizamento definido pela Lei Complementar n° 
75, de 1993, permitindo àquele ramo do Ministério Público da 
União melhor se desincumbir das relevantes funções essenciais à 
Justiçá a seu cargo. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994.- Alfonso Ca-
Assim sendo, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

da Câmara n• 131, de 1994. 
margo. 

. o SR. PRESIDENTE (chagas Rodrigues) ~E.;. votação o 
requerimento. 

Eu poderia até dizer, Sr. Presidente, que acrescentaria a isso 
o fato de que, a partir de 1° de fevereiro do próximo ano, voltarei à 
cCQQição de Coronel refonnado, ç gostaria de ser julgado mais m
pidamente, se for o caso. (Risos) Os Srs. Senadores que o •• provam queiram pen:Illinecer sen-

tados. (Pausa) ' , 
Arr<wado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria. 
Item 33 

O SR. PRESIDENTE (OJagas Rodrigues) - O parecer 
conclui favoravelmente à matéria. 

Completada a insbução, passa-se à apreciação da matéria. 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Em discussão o projeto, em turno único. -

N' 131, DE 1994 O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 

(E . d ê . do palavra par.~ disrutJr. 
m regrme e urg n~ta.nos texmos O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
art. 336, b, do Regunentolnlemo) . _ palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães. 

Disrussão, em turno ánico, do Projeto de Lei da O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-íiA. Para clisru-
Cãmara n• 131, de 1994 (n' 4381/94, na Casa de orl· . tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadores, 
gem), de iniciativa dO Ministério Nblico da União, que _ desejo apenas fazer uma ligeira referência ·ao episódio recente. 
dispõe sobre a lrnnsfonnação de cargos da caneita do Acredito que vamos dar o tratamento mais adequado possível e o 



Dezembro de 1994 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) Sexta-feira 16 9369 

mais rápido po;,ívcl a essa classe, que certamente está traumatiza~ Em votação. 
da com o recente episódio da escolha do representante dessa car- Os Srs. Senada:es que o aprovam queiram permanecer sen-
reira pai8 o Superior Triblnal Militar. Aquele que foi indicado era tados. (Pausa.) _ 
o penúltimo da. lista na carreira, mas mora em Juiz de Fora. Foi in- Aprovado. 
dicado e foi aprovado. Eu diSSe isso uaquela época ua ptesença do A projeiD vai à sanção. 
indicado. ~ ~- ~ .. ~ 

Na caneim militar, quando isso acontece iodos os "caronea
dos'' passam para a reserva. Já imagiD.ou se o mesmo acontecesse 
nessa carreira'! Acabava com a carreira, porque tcxlos esd.o na 
frente; então, todos iriam para a reserva. Pambenizo o Relator, que 
tem coobecimeilto da necessidade dessa classe. Penso que eles me
recem atendimento, porque devem estar realmente traumatizados. 

O Sr. Rooan Tito- V. Ex• permite-me uma pequena ob
servaçio? (Assentimento do omda:.) V. Ex's, quando julgaram o 
Procumdor, o Chefe da Pbxumdoria, também olharam a questio 
geográfica. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES - Eu nio. Pe!ISOi que 
deveria haver outra mzio pam passar a "carona" de tanta genie, 
mas, infelizmente, não me foi apresentada essa xazão. Por isso 
mesmo, sem nenhum desm~nto de mdern pessoal da pes
soa, que não conheço, votei contm. 

O SR. JARDAS PASSARINHO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pam discutir. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Roúrigues)- Coooedo a 
pal.avta a V. Ex•. 

O SR. JARDAS PASSARINHO(PDS-PA. Para discutir. 
. ·Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente; St's e Srs. Seuadores, 

gostaria de ateuder à provocação do noOO. Senador Jutahy Maga
!hies, mmo ilum de uma famllia de militares, cujo pai, Juracy 
Magalhães, grande figura de politico e de general, abriu, neste 
Pals, um precedente extraordinmo, ·em razio do qual, posterior
mente. fui beneficiado. 

O enlio Ptesidente Castello Branco. precisando conduzir o 
processo político com mais flexibilidade, trouxe, se não me enga
no de uma Embaixada, o General Juracy Magalhã.es, para ser o 
Ministro da Jilstiça. De modo que, mais tardi:, quando eu, Coronel 
refonnado, fui Ministro da Justiça. tiDha um precedente ilustre. 

Relativamente ao problema civil. embora, há trinta anos. eu 
esteja afastado da atividade militar, penso que é indiScutlvel a pro
moção para os generais. Caroneado um oflCt~ este -tem uma se
gunda chance. Nesse sentido, "caroneado" significa ser preterido 
por alguém que está abaixo da sua classificação. 

Muitos não esperam a segunda chance. Por exemplo, o eo. 
ronC?l Câmam Senna, que foi meu Wstrutor na Academia Militar do 
Rio de Janeiro, em Realengo, era, indiscutivelmente, um General a 
ser promovido, mas, diante da ameaça de ser caroneado, imediata
mente foi parn a reserva. E agorn. vemos o seu filho, o General Câ
mam Senna, que está dirigindo a missão delicadíssima que se co
~ na ~o do IJxército. da Marinha e da Aeronáutica de ser po
líCia no Rio de JanettO pant. combater o narootláfico e o banditimv'l. 

Então, na ~ civil não creio que o fato de alguém ter saído 
de uma posi_ção ~ abaixo daquele que C$tava no topo da can:cira 
possa provocar qualquer tipo de obrigatoiiedadC pon~a inativida
de. Chama sempre a atenção verificar que uma. pessoa colocada no 
elenco de proftSsionais de mesma qualificação, ou pelo menos su
postamente de mesma qualificação, pudesse preterir, mas é uma 
questão de escolha. Ai ~vez seja o que disse o Senador Jutahy 
Magalbies: a escolha também funciODa de maneira regionaL 
Quando ~s Gerais está. no poder, e Juiz de Foca especialmente, 
por que brigar por causa dessa escolli.a? 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Continua em . 
discussão a matéria. (Pausa.) 

Nio havendo mais quem peça a palavra, enceno a discussão. 

É e seguiDt.o-o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 131, DE 1!194 
• (N" 4.38U94, ua Casa de origem) 

(Do Ministério Público da União) _ 

Dispõe sobre a tnmsformação de cargos da 
corrdra do Ministério Públia> Militar e dá outras 
proWJ.êuelas. 

O Congresso Naci<ÍDal decretao 
Art. 1• Ficam criados 8 (oito) cargos de Subprocurador-Ge

ral da Justiça Militar e 20 (vinte) cargos de Prucutador da Justiça 
Militar, por tnmslormação de igual número de cargos de Procura
dor da Justiça Militar e de PromoiDr da Justiça Militar, respectiva
me:nt.e. 

. . Art. 2° ~cam. criados 1 (um) cargo de ProCulador da Justiça 
Militar e 2 (doiS) cargos de PromotDr da Justiça Militar, a serem 
providos quando da implantaçio da Segunda Auditoria da II" Cir' 
conscrição Judiciária Militar. 

AÍt. 3• A coneira do Ministério Público Militar. estruturada 
no art. 119 da Lei Orgânica do Ministério Público da União, passa 
a ter a seguinte composição: Subprocurador-Gersl da Justiça Mili
tar- 13 (treze) cargos; Procurador da Justiça Militar- 21 (vinte e 
um) cargos; PromOCO< da Justiça Militar- 42 (quarenta e dois) cargos. 

Art. 4• O provimeniD dos cargos de Subprocurador-Genú da 
Justiça Militar e de Procutador da Jusiiça Militar, criados por esta 
lei, será CODSiderado simultâneo, independentemente da data dos 
atos de promoçio, nos termos do art. 289 da Lei Complementar n° 
75, de 20 de maio de 1993. 

Art. 5° Se da recusa de promoção resultar excesso_ de lota
ção em ofício na Procuradoria Militar, será colocado em disponibi
lidade o ProUlOlOt de menor antiguidade nesse oficio, caso não 
aceite remoção para oficiar perante outta Auditoria Militar. 

Parágrafo úniCo. A disJX>nibilidade prevista neste artigo 
cessará, obrigatoriamente, quai:J.do não mais oconer exCesso de lo
tação no oficio. . . - - _ _ .. _ 

Art. 6• Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, desig
nados pam oficiar juniD aó Superior Tribunal Militar e à Câmara 
de Coordenação • Revisão, serão lotados em ofícios na Procurado
ria-Geral da Justiça Militar. 

Art. 7° Os Procuradores da Justiça- Militar e os Promotores 
da Justiça Militar serão lotados em ofícios nas Procuradorias da 
Justiça Militar. · ~ ~-

Art. 8° Em cada Auditoria Militar haverá um ofício da Pro
curadoria da Justiça Militar, integrãdo por um Proalrador da Justi
ça Militar e dois Promotores da Justiça Militar. 

Art. ~Esta lei entra em vig<?rna data de sua publicação. 
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Sobre a mesa 

requerimento que _será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e. aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 1.050, DE 1!194 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Interno, re
queiro pteferencia pam o ProjetD de Lei da CâmaJll n• 130, de 
1994, a flm de ser apreciado antes da matéria constante do item 1 
da Ordem do Dia. 

Salada• Sessões, 15 de dezembro de 1994.-João Rocha. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Aprovado o 



9370 Sexta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçio m ~ • ~ Dezembro de 1994 

requerimento, passa-se à aJl""Ciaçilo da matéria. Item 32: 

PROJETO DE LEIDA CÂMARA 
N" 130, DE 1994 

(Em regiu!e de wgência, nos tennos do 
art. 336, b, do Regimento Interno) 

Disrussio, em tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 130, de 1994 (n" 2.120191, na Casa de ori
gem), que dispõe sobre o serviço de TV a Cabo e dá ou
lms providencias. (Dependendo de pme= _da. Comissão 
de Educação.) 

A matéria flCOU sobre a mesa dunmte cinco sessões ordiná
rias, a fim de receber emendas, nos tcnnos do art. 235,. n, d, do 
Regimento Inte@O. 

À proposição foram oferecidas duas emendas. 
Sobre a mesa, emendas que seriio lidas pelo Sr. I" Secretário. 

São lidas as seguintes 

EMENDAS DE PLENÁRIO OFERECIDAS 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 130, DE 1994 
EMENDAS N" 1-PLEN 

Inclua-se, ao fma! do Capitulo IV do Projeto de Lei da Ci.
mam n° 130, de 1994, artigo com a seguinte :rcdação, reuumeran
do-se os demais: 

''Art. 23. Pelo princípio de rede única e de rede 
pública, a rede lançada nos dutos prediais sení de pro
priedade do condomínio." 

Justlllcaçiio 

Este procedimento p!etende evitar a exclusividade da pres
tação do serviço por qualquer _concessicoária, ou-a dupli~ das 
redes tendo como conseqüênCia o esgotamento da capac1dade dos 
dutos prediais_-- . . . . ~ . ~ 

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1994. - Luádlo 
PorteDa. 

N"2.PLEN 

Acrescente-se ao art. 23 do Projeto de Lei da Câmara D0 

130, de 1994, par.lgiafo cdiil a seguÜlle redação: 

"§ 10. No caso de haver mais de unu:. operadora 
de TV a Cabo aruando na mesma área de seiViço, os ca
nais referidos nos incisos nem deste artigo podexio Ser 
rateados entre as mesmas." 

Juslllicação 

Ao obrigar as operadoras a tomar disponíveiS Canàis com 
destinações especificas, para a utilização gratuita de entida<les co
munitárias, educa.tivo--culbJiais, universitárias. canais abertos e 
para divulgação dos trabalhos das Casas Legisiativas Fede~is, Es
taduais e Municipais, o projeto de lei introduz lwvável prmcipto 
que amplia o aceSso de diversos segment"'* à televisão. 

Entretanto, nada mais nablral que. havendo mais de uma 
operadora. atendendo a mesma área, rateiem-se os canais para pres
tação eventual e peiiJ:IaDente de serviços, inciso IT e ID. ~jo teor 
permite que se deixe ao usuário o acesso à parte ou totalidade da 
canalização. · ~ 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. - Lucíclo Por• 
teDa. 

O SR. PRESIDENTE (C..gas Rodrigues)- Sobre a mesa, 
requerim.en_, que será lido pelo Sr. 1 o Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N"1.051,DÊ 1994 

Nos tennos do art. 256 do Regimento Intemo do Senado 
Federal, requeiro a V. Ex• a retirada das emendas por mim apre
sentadas ao Projeto de Lei da Câmara rf' 130, de 1994. 

Brasília, 15 de dezembro de 1994. - Senador Lucidio Por-
teDa. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Será cumpri
da a dehberação do Plenário. 

Completada a instrução da matéria, passa-se à apreciação da 
matéria. 

Em discussão o projeto, em turno único. 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço a 

palavr.a para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 

palavra. _ 
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Para discu

tir. Sem revisão d6 orador.) - Ontem. Sr. Presidente, quando se 
~entou requerimento de urgência relativo a esta matéria. tive 
oportunidade de manifestar m..in!ta opiniã9. 

Fuí pn:>CUrado por represen.tautes dos diversos segmentos da 
sociedade, do PT a representantes das empresas de televisão, liga
dos à questão, que mostraram que, na Câmara. procuraram o en
tendimênto daquilo que poderia ser a melhor solução, possível e 
viável, naquele instante. 

Apesar de alguns defeitos, essa proposta _qu:e ~e sou_ ~o Se
nado IefRSCDla.V!l o entendimento feito naquela Casa. Havia, por 
parte de alguns, preocupação a respeitO_ do_ meu posicionamento _ 
aqui no Senado. Isso porque tenho constantem.e~te fala~ sobre o 
assunto, aborrecendo os Srs. Senadores oom essa minha obstinação. 

No entanto, fui alertado em um ponto, quando conversa~ 
mos, e eles mostraram que em alguma co_~~ ~_tinha~ em me 
preocupar. Foi quando, fmtão, abordei o tema, o Conselli.o Nacio
nal de Comunicação, de que até hoje não tínhamos conseguido 
instalar esse Conselli.o votado pelo Congresso há ceJXa de três 
anos. Tnita-se de uma determinação constinicíonal, que está sendo 
desrespeitada pelo Congresso Nacional há muitos anos. 

Quando questionei a respeito do assunto, infonnaram_-~ 
que o acoo:lo todo é feito em tomo da constituição desse Consellio, 
pois, ele é que terá as condições necessárias de obser:var se o acor
do será atendido. No início déssa questão de inl.rodução desse sis
tema de cabo, satélite e outras formas de televisão - agora há um 
n_úmmo sem fim de estações que podem ser instaladas- já estava 
havendo uma concentração de poder ~ mãos daquelas mesmas 
empresâs que jã têm o poder da TV comere!~· 

Então, Sr. PreSidente, ontem eu declarei que não votaria 
esse projeto, se não tivéssemOs a garantia :-ã s-egurança da co~i
tuição desse Conselho. A Mesa até agora nao pôde me dar ~sa m
fori:Iiação. ou seja, se já estava determinada a data de votaçao dos 
membros do Conselho pelo Congresso NacionaJ. e se essa relação 
já estaVa -íeítá. A desculpa é sempre de que os nomes não são mui
to bons, porque só serão bons aqueles que forem indicados pelos 
próprios donos da televisão. Aí o Conselho será ótimo. Mas como 
a Sociedade quer ser representada nesse Conselho, apresentando 
paridade na sua constituição, tem sido muito difícil encontrar uma 
solução para isso. _ _ 

Daí por que, Sr. Presidente, solicitei ao Presidente Humber
to Lucena que se comprometesse a atuar no sentido da _instlllação 
do referido Consefuo Nacional de Comunicação. Sei que S. Ex• 
procurou contar com o Presidente da Câmara para ver se chega

-vam aos nomes adequados e constituir esse Conselho dentro de 
uma votação detemllnada para tal dia; todavia, isso não tinha sido 
conseguido até então. Pergunto se V. Ex• tem alguma infonnação 
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concreta sobre essa questão. 

O SR. PRESIDENTE (Olagas Rodrigues) -Posso infor
mar-lhe que o Presidente do Senado já teve uina reUnião com os 
Srs. Líderes. Farei chegar a <:le as palavras de V. Ex'. · · 

Comunico que o próprio Presidente. que está se encami· 
nhando à mesa, poderá prestar novos esclarecimentos. 

O SR. JUT AHY MAGALHÃES -Sr. Presidente. lamento 
informar que se eu não tiver uma segurança da data em que será 
instalado esse Conselho, talvez im:Jtilmente, pedirei vetificação de 
quorum para a vo~o desse projeto. ~ao temos quorum, é ver
dade, mas pedirei a sua verificação. Caso eu tenha apoia.mento, a 
verificação sed. feita. senão fica registrada apenas a minha mani
festação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Cootinua em 
discussão o projeto. · 

O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a palavra 
para discutir. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Tem V. Ex' a 
pala~ra. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Para discutir. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seoadoles, como Rela
tor.de>te projeto na Comissão de Educação, aprofundamo.nos muito 
nessa primeira. lei de exploração de TV a cabo em nosso País. 

Hoje, sentimos, exatamente, que, por falta de regulamenta
ção. por falta de uma lei, a TV a cabo é explorada exclusivamente 
por poucos concessionários, ou por empresas Jrivadas, mas sem 
nenhum critério. Entendo a preocupação do Senador Jutahy Maga
lhães quando lambém cobra desta Casa. do Presidente do Congres
so Nacional, uma defmição sobre a conStituição d6 Cooselho de 
Comunicação Soeial. 

Temos conhecimenló, a partir do momento em que nos pro
pusemos a relatar esse processo, de que essa relação existe desde 
1992. Mas, para essa relação, apresentada nessa reunião citada por 
V. Ex ... não houve o consenso. A meu ver. a lei que foi aprovada 
na Câmara. por unanimida.de. conforme colocoo o nobre Senador, 
através do sindicato de empregados, do sindicato de empresas jor
nalísticas de comunicação, do sindicato de trabalhadores, chegou
se a um consenso para sua aprovação como aqUi está. 

Acompa.Dhando as empresas que exploram esses: serviços 
no País e as modalidades""de serviçôs e permissionários que pode
riam e podem surgir com a aplicação dessa lei, concluímos que 
não era necessária a apresentação de emendas, porque, a partir do 
momento em que foi aprovada essa lei nesta Casa, o Governo, 
~tr&vés do Ministério das Comunicações, terá um prazo para pro
duzir um regulamento que dará ampla oportunidade para que uma 
infmidade de empresas e pessoas possam realmente explorar esse 
sexviço, que hoje é restrito a basicamente dois ou três pennissíonários. 

O Sr. Jutahy Magalhães-V. Ex• me permite um aparte? 
OSR.JOÃOROCHA-Concedo o aparte a V. Ex'. 
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex .. foi o Relator do projeto 

e tem, pxtanto, up1 conhecimento mais profundo dessa questão. O 
nobre Senador sempre demonstra responsabilidade no exame das 
matérias que são levadas ao seu parecer~ Por conseguinte, sei que 
V. Ex .. deve ter estudado bem essa questão. No texto da lei, V. Ex .. 
deve ter notado uma série de referências ao Conselho. Há lista de 
série ae- determinaçêes e de responsabilidades do Conselho. Daí. 
pergunto a V. Ex .. : sem a constituição desse Conselho, como fun
cionaria o processo de concessões? Continuará funcionando _sob o 
livre aroítrio do MíDistério das Comunicações? 

O SR. JOÃO ROCIJA - Hoje já el!.isll:lllóS chamados 
contratos de pan::eria, que é uma oportunidade para que novas em~ 
presas explorem o serviço de TV a cabo. 

O Sr. Jutaby Magalhães - A lei está 6tima, Senador. Não 

estou discutindo a lei. estou discutindo·O efeitO da falta de kstata
ção do Conselho. Pergunto se, com a falta da instalação desse 
Conselho, não há prejuizo para a execução da leL A lei tem várias 
referências à participação do Conselho e detemrinações quanto a 
sua Iesponsabilidade nas concessões. Não existindo o Consellio, 
quem responde, no seu lugar, por todas essas deterrnlliãções que 
constam da lei? 

O SR. JOÃO ROCHA- Nobre Senadoc, o Conselho é um 
órgão consultivo desta Casa. V. ~x .. sabe disso._ Ele não tem o po
der de normalizar ou de decidir. E um 6Igão auxiliar do Congresso 
Nacional. A fJSCaiização secl, feita ... 

O Sr. Jutahy Magalhães- É o mesmo que dizer que o Tri~ 
bunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Na
cional. Se não existisse Tribunal de Contas, quais seriam as difi
eüldades que teria mos? É um órgão auxiliar, também. Ele não de
tennina nada. 

O SR. JOÃO ROCHA - Gostaria de dizer a V. Ex' que, 
como se trata ~~órgão auxiliare como ainda não está instala
do, a Comissão correspondente, aquela que cuida da área de co-
municação, será encarregada de suas atnõuições. No Senado, é a 
Comissio de Educação; na Câmara, não sei o nome. Ela vai suprir, 
neste momento, aquilo que é de detemllnação do Con_~_Iho de Co
municação Social. 

Concordo com V. Ex .. que o Conselho tem que :ser instalado
e que deve ler uma representatividade proporcional para cada seg
memo organizado. da sociedade civil em nosso País. Mas a inexis
tência do Conselho não inviabiliza a aprovação desse projeto de 
lei. que é O primeiro passo no caminho de o nosso Pãís ter, real~ 
mente. uma lei de exploração do serviço de TV a cabo, o que, la· 
inentavelmente. hoje não temos. 

O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex .. me permite um aparte? 
O SR. JOÃO ROCHA- Com muito prazer. Senador Juta

hy Magalhães. 
O Sr. Jutahy Magalhães - Tenho por esta Casa. pela insti

tuição do Senado Federal, um apreço muito grande e um respeito 
muito grandes. Não gosto quando sou obrigado a fazer detennina~ 
das criticas ao trabalho do Senado. Mas a afirmação de V. Ex .. 
leva~me a ter que fazê-las. Temos que viver dentro de uma realida. 
çle e não daquilo que imaginamos que está acontecendo ou que se
ria necessário acontecer. Qüà.i:ldo foLque a nossa Comissão de 
Educação preocupou~se ein exercer seu papel na questão de con
cessão de :rádio e televisão? Os pareceres, aqui. são sempre orais. 
Se ftzerem uma pergunta a respeito da questão de concessão de rã
dio e televisãO a quem é o encarregado no momento de dar o seu 
parecei-. a pessoa não terá resposta. Terá lido pouCos momentos 
antes um parecer que vem encaminhado pela assessoria e, muitas 
vezes, contra o entendimento da própria assessoria. Todos os pare
ceres são favoráveis. Oritro -dia relacionei todos os projetes que 
estão aqui e verifiquei ·qaantos não estavam com a documentação 
completa. Solicítei à Mesa que retirasse de pauta tOOos ~queles 
projetes que não estavam com a documentação coneta Não hã ne
nhum exame dessas questões. Veja V. Ex• que não estou contra o 
projeto. Pelo contrário, creio que deva_ ser aprovado como puder, 
mas a eficácia do projeto depende muitO -da instalação do Conse· 
lho. Será esse Consefuo, composto de profissionais, de pessoas 
que se dedicarão a examinar essas questões, que iiâ subSidiar as 
discussões no Senado para decidir sobre todos esses problemas. 
Sem ele, continuaremos como agora. 

O SR. JÓÃO ROCHA- Volto a dizar a V. Ex' que, quan
do tivermos um indicador para disciplinar a exploração do serviço 
de TV a cabo em nosso País, vamos exercer um controle e propor
cionar uma abertura no leque das _empresas e pessoas que explora
rão esse serviço. 
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Sem a regulamentação, sem a lei, não temos qualquer crité

rio na concessão oo pemrissão desse tipo de serviço. 
O Sr. Mauro Beaevides- V. Ex• mepemllteumaparte'? 
O SR. JOÃO ROCHA - Ouço o nobre Senador Mauro 

Benevides, com todo o prazer. 
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador João Rocha. no 

curso desse debate travado entre V. Ex• e o Senador Jutahy Maga
lhães, o problema da constituição do Conselho de Connmicação 
Social vem DOVaiiUtnte a lume, exigindo uma defm.içãO clara, posi
tiva e imediata por parte do Congresso Nacional. Jã tive a oportu
nidade de destacar aqui que, ao tempo em que exerci a Presidência 
do Congresso, empenhei-me a fundo pam que déssemos eficácia:a
esse Conselho~ E cheguei mesmo a participar de algumas reuniões, 
que transcoireram dentro daquele clima de absoluto entendimento, 
fazendo com qti'e no Conselho se representassem todos aqueles 
segmentos previstos no projeto do saudoso Senador Pompeu de 
Sousa. E digo mais a V. Ex-: o então Presidente da Comissão de 
ConmDicações da Câmara, que é hoje o Governador eleito Antô
nio Britto. chegou a juntar nomes, estabelecendo contatos com a 
Feclenoção Nacional dos Jornalistas, com a Conferência Nacional 
dos Bispo& do Brnsil, enfllll, com alguns órgãos, a fun de chegar
mos exatamente a estabelecer uma chapa a ser sufragada pelo 
~gresso NacionaL Mas., quando promovi aqui nesta Casa uma 
reunião com as Lideranças do Senado, como é normal, é natural, 
os Líderes do Senado consideraram-se aio.da à margem daquele 
~sso seletivo e xt:ivindicamm de mim, na ocaSião, a oportuni
dade de o Senado tambéin Oferecer .ãlguri.S .itomes em condições de 
compor o Consellio de Comunicação Social E V. Ex• sabe como 
esse processo de triagem de nomes, em colegiado como o nosso, 
não é fácil Existem. na busca do consenso, aqueles momentos ca
rncterizadamente de antagonismo na fomrulação de sugestões 
quanto a nomes. Mas acred.iio - e aqui vai umã sugestão- que, na 
convocação extra.ordinária, o Presidente Humberto Lucena e o 
Presidente Inocêncio Oliveira deveriam fazer constar, da_-pauta de 
matérias a serem examinadas, .a constituição do -Corise!bo de Co
municação Sooial, a ftm. de que não cheguemos ao termo desta le
gislalura sem ter cumprido o dever de constituí-lo. Era isso que, no -
bojo do pronunciamento de V. Ex• sobre essa matéria, constante 
da Ordem do Dia, eu iDe permifiria sugerir, por seu ÚJ.teilnédio, -ao 
Presidente da Casa. Senador Humberto Lucena. 

O SR. JOÃO ROCHA - Sr." Presidente e nobre Senador 
Mauro Benevides, volto a repetir que a instalação do Conselho de 
Comunicaçáo Social é muito importante, porque é uma determina
ção constitucional. Mas acredito também que, ao aprovar essa lei, 
e~mos cumprindo uma determinação importantíssima pa.f<l esse 
tipo de serviço, qu_e irá gern.r uma infmidade de empregos diretos e 
indiretos. Hoje, nos Estados Unidos, a tevê a cabo envolve mais 
ou menos 60 milhões de assinantes e cinco mil empresas. No Bra
sil, um país de dimensões continentais, ainda estamos en.gatinhan
do nesse setor: o serviço é explorado basicamente por duaS-elnpre
sas,e o número de assinantes não chega a 300 mil. 

E55a lei abrúá esse leque e dará uma oporO.Inidade maior a 
quem quiser utilizar-se desse servi~ ~. na ponta, automat
icamente, a partir do momento em que passar a existir compeGtivl~ 
dade, reduzir -se-ão os custos individuais da prestação desse serviço. 

Não discordo de V. Ex' e nem do Senador Jutahy Magalhã
es; acbo que a aprovação desse projeto não inviabiliza.. de forma 
alguma, o trabalho para que realmente se chegue a um denomina
dor comum na indicação dos nomes que irão compor o Conselho 
de Comunicação Social. Não é uma larefa fácil, pois o trabalho foi 
feito, se não me falha a memória, em 1992, e não sei se hoje os no
mes sugeridos nessa época terão a aceitação da unanimidade das 
Lideranças das duas Casas do Congresso Nacional. 

Volto a pedir ao Senador Jutahy Magalhães que entenda 
que o primeiro passo para conseguirmos unia interferência m<i.íor · 
desta Casa nas concessões e pem:rissões de serviços de comunica
ção é exatamente a aprovação desse projeto de lei; em seguida, 
voltaremos a discutir a formação do Conselho de Comunicação 
Social, que, repito, é uma determinação constitucional. _ 

O Sr. Jutahy Magalhãc:s- Permite-me V. fu• um aparie? 
··O SR. JOÃO ROCHA- Ouço V. Ex' com prazer. 

O_ Sr. Jutaby Magalhães- Senador João Rocha, dediquei 
esses últunos anos do meu mandato a uma luta que foi uma vefda.
deira obstinação da minha parte. Penso que, enquanto não tiver
mos a democratízação da informação no Brasil, sofreremos as con
seqUências de não tennos uma verdadeira democracia-~ A manipu
lação da opinião pública é um dos maiores crimes que se praticam 
contra a verdadeira democracia, e isto exisle no -rrus. Essa manípu
lação é cada dia maior, graças à nossa omissão na fiscalização e na 
modificação da amai legislação. O Senador R(m.an Tito, num pro· 
nunciamento ligeiro aqui. ontem. disse aquilo que tcnhÕ rePetido 
muitas vezes e que consta do meu projeto sqbre a mndificação c..1a 
legislação de concessões de rádio e televisão. Os Estados Unidos
um país onde ninguém pode dizer que não haja a livre empresa ou 
que o capitalismo não prevaleça - têm uma legislação sobre os 
meios de comunicação que não permite a uma JX"SSoa que jã tenha 
umj~ na cidade possuir também um canal de televisão. E eles 
têm um conselho que funCioila e está atento a isso. Existe até uma 
maneira, dentro da legislãção, de dar competitividade - expressão 
que V. Ex• acabou de utilizar; existe uma maneira, em nome da 
eficiência da televisão, de impedir que alguém chegue a ter o con
trole da opinião pdblica como ocorre no Brasil. Não é -questão de 

-número de emissoras ou de mensurar a audiência. mas, até por 
meio da publicidade, faz-se essa mensuração. Nos Estados Unidos. 
não se pode admitir a Idéia de que alguém tenha o controle da tele
visão ou do ~d!o e possa, com isso, manipular a opinião p~blica. 
E Já a competição é a mais livre possível. Houve um empresário 
-que dlegou a recorrer contra a decisão do CO!!Selbo, que não lhe 
pennitiu instalar uma canal de televisão no seu Estado, porque ele 
já tinha um jornal. Ele recorreu à Suprema Corte, mas essa decídiu 
que o conselho estava certo, ou seja. ele não podia ter uma emisso
ra de televisão. Aqui, não! Aqui, a cada dia se concentra mais po
der nas mãos de uns poocos.- são as_ poucas famílias que dirigem 
este Pafs através dos meios de comuniCação. Hoje é o penú !tímo 
dia da minha atividade parlamentar. Hoje e amanhã estarei aqui 
Vétberando contra essa prática, pedindo aos que vão continuar e ao 
novo Colegiado do Senado e da Câmara que Comecem a pensar se
rlam.ente nessa questão. A lei da qual V. Ex& foi Relator, nobre Se
nador, não é perfeita, mas é boa; mas ela não sobreviverá se não 
for col:np:>Sto o Conselho, porque, infelizmenk', a nossa Comissão 
de Educação não exerce o seu papel; e, se fosse exerc-er, ela não-te
ria os técnicos i:lêcessários Para a conslii.uição desse Conselho. 
Porque ele não é um conselho ideolélgíco: é um conselho de pes· 
soas cotn coti:lpelência e coragem para enfrentar essa situação. Não 
é queStão de soJocar gente de esquerda 00 de direi!a, 00 seja lá de 
que lado for. E necessário colocar gente que venha disposta a real
mente exercer a sua função fiscalizadora e que tenha condições de 
elaborar um projeto que permita que essas concessões sejam feitas 
efetivamente p~ a divulgação dos fatos. até municipais ou reli
giosos. A tevê a cabo dá condições de se instalar não sei quantos 
canais neste Brasil, de forma que se pode clivulgar o trabalho das 
pequenas comunidades, das v_árias áreas profissi_onaís; até o Con
gresso Nacional pode ter o seu canal para quem quiser tomar co
nhecimento dos trabalhos parlameotares. Portanto, não sou contra 
o parecer. Eu tinha dito que iria pedir verificação de quorum, mas 
não vou mais, porque só voo ficar aqui ~té amanhã. Tenho que 
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cair na realidade. De que adianta adiar por um dia a decisão? 
Quem vai ganhar com isso se se adiar por um dia? Ou então, dos 
que vão ficar aqui, quem quiser que continue a luta, ou deixe ficar 
como está. Eu, como cidad:lo comum. na minha terra. vou conti
nuar a desligar a televisão. Falam muito em desligar a televisão 
durante o horário graruito, mas eu, agora., desligo na hora do Jor· 
oal Nacional, porque não quero ouvir Diário otl.cial Este eu pos
so comprar nas bancas de jornal. Nio quero ver a opiniio pública 
sendo iludida através desse noticiário. Nessa hora., vou ver fJlmes 
gravados em fitas. Sou assinante de tevê a cabo e, mais do que de 
filmes, gosto de assistir aos jogos de futebol americano e beisebol. 
Eu gostava muito de assistir aos telejornais, para ficar bem infor
mado, mas eles não me informam mais nada; apenas procuram ilu
dir a opinião pública e faDtasiar a verdade. Por isso, Seruldoc Ioão
Rocha, nio pedirei mais verificação de quorom. Votem como qui
serem: ou sem examinar essa questio ou pensando mm maior 
equilíbrio entre os canais de televisão, se nio querem que os Po9e-
rosos do Brasil contimlem sendo obrigadoS i beijar a mão do 
·~odo-poderoso". Há alguns dias, =i o filme ''O Poderoso Cl:u:
fão11 e imaginei: quem sabe Dom Carl~ não vai novamente es
tender a mio para que todos a beijem? Voo deixar que prospere o 
projeto, que é bom, pois é resultado de um eDiendimento. Espero 
que V. Ex• consiga que os Senadores Humberto Lucena e Mauro 
Benevides instalem esse c;onselho, porque ele é necessário. 

O SR. JOÃO ROCHA- Pro-o a V. Ex'- Se o Conselho 
é uma exigência. uma detenninaçio constitucional, de~e ser de 
alto nível paxa assessorar esta C8sa nessa úea de suma importân
cia, que é a de comunicação. Concoitlo plenamente com V. Ex-: a 
tevê a cabo abre esse leque; com ela teremos as tevês de comuni
dade, a tevê do Congresso Nacional. Abriremos a possibilidade de 
termos uma comunicação mais séria no País, dando oportunidade 
a pessoas e empresas m>ponsáveis de prestar infonnações, e não 
ficannos limitados a poucas fontes de comunicação ao público 
brasileiro. Muito obrigado. · 

O Sr. ChagasRodrlgues,J"Vic~-Presidente, dei
xa a cadâra da pre.sidinciiJ, t[Ue -é oCupada ~lo Sr. 

. Humberto Luc~na, Presid~nte. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Continua em 
discussão a matéria. (Pausa) 

Conselho: OAB, ABI. CNBB e ANJ. Os nomes apresentadn~ n .. • 
tiveram a anuência das Lideranças partidárias do Senado. 

Diante disso. estabeleceu-se o dissenso, e estamos procu
rando um acordo em tomo da chapa, para, no menor prazo possí
vel, podermos fazer uma sessão conjunta do Congresso Nacional. 
a flm de cbegarmos a uma conclusão. 

Solicitamos 8os Srs. Líõeres que fizessem, o quanto an1r-s, 
uma nova reunião para conclusão do assunto. Em último caso, se 
não houver consenso, de qualquer maneira. teremos de encontrar 
uma solução, que não pode s~ outra senão a de realizar a sessão 
conjunta do Congresso Nacional. oJXn1.unamente, para eleg\'r , 
membros do Conselho de Comunicação Social, que é uma t'f\11,) .. 

de da maior ímportância, cuja eleição e instalação já está wnhrt 
Do País. 

O SR. JUTAHY MAGALHÃES-~'- Presidente. r-·.-·o: 
palavra pela OJ:dem_ 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Com·d<, a 
palavra a V. Ex• 

O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sei que V. Ex• tem pro
curado articular essa votação, inclusive atendendo a_ um compro
misso que assumiu comigo publicamente. 

)1. Ex* sabe que, quando fomos votar a criação do Conselho 
-não a constituição de Seus membros, mas a sua criação- c SF'J· 

doso Senador Po~peu de Sousa apresentru uma proposta, qH' ~ , 
nhou uma emenda pelo Senador Edison Lobão. V. Ex• deve est.d 
bem xecotdado da luta que foi para se chegar a uma votação. s~' 
conseguimos fazê-la depois de muito tempo. 

E se não houver essa determinação? Esse consenso não vai 
existir nunca, Sr. Presidente, porque não interessa instalar t~~<>c 
Conselho. Há pessoas poderosas que não o querem. A fonnl'. ~ :.:. 
mocrática é votar. Lógico que os poderosos JX>derão até ele.f!et ;r,. 
dos os seus representantes, mas vamos votar. Não eu, mar. •):> 1 :·-• 

permanecerem aqui. Votem! 
V. Ex• é Presidente do Congresso até o dia 1° de feve1eiro: 

depois, continuará como Senador. Assim. sohCito a V. Ex• que. 
antes de deixar o poder, procure votar, instale o Consellio. V. l:x~ 
estará prestando um grande serviço a este País! 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nobr' • -. 
-dor futaby Magalhães, v:Ex• teni tOOa razão- e há de ter ou v'· 
minhas últimas palavtaS: se o cocsenso não for conseguido, fare
mos, de qualquer maneira, a eleição em uma sessão conjunta do 
Congresso Nacional, talvez com o consenso parcial entre os Parti
dos majoritários, se for o caso. Estou de acordo com V. Ex-: dev('
mos elegere inst~ o Conselho. E como o COngre-sso está conv·o
cado até o dia 31 de janeiro, acredito que até lá teremos opottun:
dade de cumprir essa determinação constitucional e legal. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votaçã•1 ,, 
projeto. 

Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão. 
Antes de passar à votação, a Presidência comunica aos no

bres Senadores que, há poucos dias, informada da intervenção do 
nobre Senador Jutahy Magalliães a respeito da eleição, pelo Con
gresso Nacional, e nos termos da COIÍstituição e da lei, do Conse
llao de ComunicaÇão Social, reuniu, em seu gabinete, Lideres de 
todos os Partidos justamente para tratar mais uma vez desse assun
to. Nessa reunião,. ficou patenteado que há falta~ consenso_~ntre 
as Lideranças no que tange à COm.p<Xiição da chapa. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen 
_ tados. (Pausa.) 

A chapa que foi enviada ao Senado, há algum tempo, foi 
objeto de negociação entre os Líderes partidários da Câmara e or
ganizações da sociedade civil, que têm cinco_ representãDt:es nO 

Aprovado. 
A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado: 
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 130, DE 1994 

(N" 2.120191, na casa de origem) 

Disp&a sobra o S.rvi.t;o de W a cabo • 

clã outrae providênci ... 

O CONGRESSO NACIONAL DECRETA: 

CAPfTULO I 

DOS OBJE'l'IVOS E DEFINIÇÕES 

Art. 1., - O Serviço de 'TV a C<lbo obedeceri aoa 

precaitoa da legislaçl._o _ ~ telec:omunieaçõa• ~ viqor, aoa 

deata lei o aoa: regulamentos baixado• pelo Poder Executivo. 

Art. 2 ° - O Serviço de 'l'V a Cabo ' o .. .rviçro ~à 

teleooarunieaç6ea que conaiate na dia~buiçlo de ainaia de 

vicleo e/ou áudio, a aaainantea, mediante tranaporte por m.ioa 

f'iaicoa. 

Pari;.rato ú'nioo • Inclu.a.-.. neate aarviç:o a 

interaçl.o naceaairia à eacolha ele programaç:&o • outraa apli

caç6.a pertinenbla ao eerviço, cujaa condiç6ea aer&o det'iniclaa 

por ~lu.nto do Poder Ex.cutivo. 

Art. 3° - O S.rviço de 't'V a C&bo • ct.atinado a 

p~r a cultura uni v.raal e nacional, a di ver a idade de 

~ontaa de in~or.maçio, o lazer • o entreten~to, a pluralida

de politica. • o cleaenvol'V'i.mllnto aocial • econôaú.co do Paia. 

Art. 4 • - o Serviço da 'l'V a Cabo ••ri nor~ por 

uma .... politica qu., deaRvol va o potencial de int.graçlo aO
Siat.na Nacional de Teleeaaunieaçc'Sec, valorizando a partioi

paçio do Poder Executivo, do aotor privado • da soei~, -

~i.JDII dei c:oop..raçi.o c. COIIIpl.-..ntari.c!ade, noa t.:r:moa deata 

lU. 

S 1° {- A forf!lUlaçio da_ politica p~viata no caput 

deste ~rti9o e o deaenvolv~nto do Serviço dei TV • Cabo s•rAo 

oriantad.o• palas noç3ea de Rada Única, Rado Pública, partiei

, pa~o da .sociadado, oporaç:i.o privada • coexistência •ntre •• 

rodes privadas e· daa conceaaionária.s de talocomunicaç5ea. 

§ 2° '( lu no:r:mas e requlamentaçõea, cuja elaboraçio 

é atribuida por esta. lei ao Poder EXGcutl.vo, só serAo baixadaa 

após serem ouv1.doa os raspacti voa par'CIIceras do Consalho de 

Comunicação Social, que deverá pronunciar-se no prazo de 30 

(trinta) dias, ap6a o recabl.mento da consulta, sob pena da 

decurso de prazo. 

Dezembro de !994 
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Art. s• i Para oa efeitos desta lei são adotadaa as 

aoquin~a det'ini~a: 

I - Conceaaão - é o ato do outorça atrav•s do qual o 

~ Exacuti.vo eont'e:r:e a uma F*••oa juridica de direi to 

privado o direito de ax.cutar • explorar o Serviço da TV a 

c.bo; 

II - Aaainante - é a peaaoa f"isica ou juridica que 

rec.be o serviço de '1V a cabo m.c:tiant• contrato; 

III conceaaionária de T•l•eomunicaçõea á a 

..apreaa que det4m conceaal.o para preataç:i.o dos serviço& de 

· telec:omun.icaç6ea numa determinada reqiio; 

rv - Área de Preatac;lo do Serviço de '!!V a cabo - 6 a 

6.rea qeoqrif'ica conatante da outorqa de conceaa&o, onde o 

&ervl.,.,o de TV a cabo pode aer executado • explorado, 

conaiclerando·•• aua viabilidade econami.ca • a compatibilidade 

com o intereaae púb1ico, de acordo com c~ibirios dat'inidos em 

regulamento bai.xado pelo Poder Executivo; 

V - Operad.c:)ra cW TV a cabo - é a pesaoa jur1dica da 

d.ireito privado que atua mecü.ante conceaai.o, por meio do um 

conjunto de equipamento& e inatalaç(,es que posaibili tam a 

recepç:Jo, proc::eaaam~~nto • qeração de programaç.io • de ainaia 

pr6prioa ou ele tarc:eiroa, • sua diatribuiç.io a traria de reclea, 

de aua proprieda~ ou ni.o, a assinantes loeal.tzados c:t.ntro de 

uma iree c:LitemU.nada; 

VI ... Proqramadora - ó a peasoa juridica produtora 

•/ou :fornecedora de P:t'09'r.m.a ou prQ9ram&ç3Gs audioviauaia; 

VII - canal - é o conjunto .dei meios neeassários para 

o ost:":íàbelec~to de um-enlace f'isic:o, 6tieo ou rad.ioel4trico; -

pa:n. a tranami.ssi.o de sinais .:la TV entra doia pontoa; 

VIII - canais Bit.sicos da Utilizaçio Gratuita - é o 

conjunto int.eqrado pelos canais deatinadoa à transm.i.aai.o doa 

sinaia c:laa emissoras geradoras locais de TV caar. circuito aber

to, nJ.o codi:fieacloa, e pelos c:::anais disponivaia para o aervioo 

conf'o.rme o dispoato nas alin-• a a q do ineiao I do art. 23 

desta lei; 

IX Canais Destinados à Proataçlo Eventual de 

Serviço - á o conjunto do canaia deatinado à transmiaaào e 

diatribuiçi.o eventual, mediante r.-nmeraçi.o, de prog-rama• taia 

como mani:foataç6ea, palestraa, conqr•••o• • ev.ntoa, requiai

tada por qualquer peaaoa j urid.iea; 

X canai.a oeatinadoa à Pr.II!P lt;:Ao Permanente de 

SOJ:Vi.ço - é o conjunto de canais de&til io à tran.aiaai.o • 

diatribui.çlo cle programa• • ainaia a ainantea, mediante 

contrato, de :forma perman~te, _. t.apo in. q:ral ou parcial; 
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XI - Cana ia de Livre Programaç.lo ela Operadora - 6 o 

conjunto ela canaia dtlati.nado à t:r:an..U.aa.i.o • di.aUi.bu.iQAo de 
pr~i-amas • sinaia a aaainantea, mecü.ant• contrato, .. t.mpo 

intcaqral ou parcial, noa quaia a operadora de TV a Cabo t..a 

plena li bordado dQ proqramação; 

XII - cabaçal. - é o conjunto de meio• de geraçi.o, 

recepção, tratamanto, traniiiDisaAo de programa• e programaç6ea 

• · M.naia da 'IV necaaaárioa àa atividadea da operadora do 

S•rviço d• TV a cabo; 

XIII - Rade de Tranaporte de Telecomunicaç6ea - 6 o 

meio ~isico d~tinado ao tranaporte da ainaia de TV • outro& 

:sinjais de tal•ccmunicaçõea, utilizado para interligar o 

cabeçal da wna operadora do aerviço de TV a cabo a uma ou 

ririaa tt.daa Locais de Diatribuiçl.o de Sinaia de '1'V • ao 

Siat.ma Nacional de TelecomunicaQOea; 

XIV - Rade Local. de Diatri.bui.çl.o de Sinaia de '1V - é 

o ma1.o t'isico destinado • diatribuiç&o de ainaia de TV e, 

eventualmente, de outro& aerviçoa da teleccmunicaç6ea, que 

interliqam oa aa1inantea deate aerviço à Qede.de Tranaport. de 

T•lecaaunicaçõea ou dir .. rtamente a um cabeçal, quando eate· 

•ativ•r no âmbito IJeQg~ico desta rede; 

XV - Rede Ónica - é a c:aracteriatica que •• atribui 

às rades capaci tadaa para o tranaport. e a diatribuiçl.o de 

s1.nais da 'l.V, vi1ando a máxima conectividade e racionalizaç.lo 

daa inatalaçaea doa meio• ~ia i coa, de modo a obter a maior 

abrang-incia poaaivel na preataçl.o integrada doa diveraoa 

serviçoa de t•lecomun1caç6ea; 

-XVI - Rede Pública - é a caracteristica que •• atori.

bui às rOd•a 'capaci tadaa para o t:r:anaporte • a diatribuiçlo de 

sinais de TV, utilizado pela operadora do aerviço cM '1'V a 

cabo, de sua propri~ ou da conceaaion.iria de 

talecomunicaçõas, poeaibilitando o acea•o de qualquer interea

sado, nos t,grmos desta lei, mediante privia eontrataç&o. 

~ÍTULO II 

DA CQro!PE TÊNCIA 

Art. 6° .f COmpete ao Poder Executivo a outorga, por 

conc.saAo, do. aerviço d• TV a cabo, pelo prazo ele 15 (quinze) 

anos, podendo ser ranovado por periodoa suceaaivo• • iguaia. 

Art. 7° ,; A conceasi.o para o aerviço de TV a cabo 

será dada •xclusivamante à peaaoa juridi.ea de direito privado 

que banha como atividade principal a preataçl.o de•te aerviço • 

que t•nha: 

I - sedo no Brasil; 
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II - pelo m.noa 51' (cinqllenta o um por conto) do 

capi~ aoci.al, cem direi. to a voto, pertencente a braaileiroa 

natoa ou naturalizado• há 11111.i.a de 10 (dez) ano• ou a aoci.eclacle 

aediada no Pai a, cujo controle pertença a braaileiroa na toa ou 

naturalizado• há maia de 10 (dez) anoa. 

A.rt. 8° L Ni.o pocMm: habilitar-.. à outorga do 

aorviQO de 'l'V a Cabo peaaoaa jurid.icaa que ae ~ -

qualquer claa aeguintea ai tuaçõea: 

I - aquela8- que, j• ••ndo titulare• de oonoeaalo do 

aerViço de TV a cabo, nl.o tenham. iniciado a op.raçl.o do 

ae~QO no ·_prazo eatabelec.ido neata lei ou que ae .noona... 
i.nad.i..q:Jolentea oc:e a :fiacal.in.çio do Poder Executivo, ou ~ 

tido caaaadaa auaa conoeaa6ea há menoa de 5 (cinco) anoa; 

II - aquelaa claa qua.ia f-açam parte al(I\D a6eio ou 

cotiata que tenha pertencido aoa quadro• aocieti.rioa de 

Gmpreaaa onquadradaa naa cond.iç6ea previ~taa no inciao I deate 

artiqo. 

Al:'t. 9° -é, Para exarcer a t'un~ do diraçAo de .apre

sa operadora da TV a Cabo, a poaaoa :fiaiea ni.o poderi gozar de 

imunidade parlamentar ou de :foro ••pecial. 

Art. 10 -(... Compato ao Poder Exoeutívc, al6m do 

di•po•to -. outraa parte• deata l•i., determinar ou nozmatizar, 

da aoordo com a ccnvaniência ou intere••• público: 

I - oa parâmetro. técnicoa de qualidade • dea.apenho 

da wc:oeuçAo • axplorac;i.o do aerviQO; 

II --- oa raqui.ai.toa para a intagrac;i.o, et'eti-va ou 

potencial, ao Sistama Nacional de Telecomunicaç6ea, do ••rviço 

da W a cabo • daa r«toa capaci tadaa para o tran~rte de -

Sl.n&l.ll ~TV; 

III. a f.iacalizaçào do serviço, ... todo o 

território nacional; 

IV - a reaoluç:Ao, ~ primeira inatl.ncia, daa dúvida• 

e cont'li toa que sur1;'ir8iil" em decOrrência da int•rpretaçlo deata 

lai a da sua regulamantaçào; 

v os cri t6rios leqaia que coibam. oa abuaoa dai 
( 

, poder econêmico no ••rviço da TV a cabo; 

VI - o d•••nvol vimento do serviço de TV a cabo -. 

regime da livre concorrência; 

VII ..,_ o- estabelecimento de dirc~triz••-para a prea

taçio do serviço de 'l'V a Cabo quo ••timul.m • inoenti,_ o 

desenvcl vimen to da indú• tria cinema tográt'ica nacional • da 

produçio da f'ilmea, c:t.sonhos animados, vidao • mul tim1d.ia no 

Pai a. 
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CA.Pf'l'ULO III 
DA OtJ:TDRGA. 

Art. 11 ~ o inicio c:to proceaao de outorga de 

conceaai.o para o serviço de TV a cabo dar-=••-6. por iniciativa 

do Poder Executivo ou a requerimento do int..reaaado. 

Art. 12 À... Reconhecida a conv.ni6neia e a óportunida

de de implantaç:l:o do serviço de TV a cabo pretendido, ••ri 
publicado ecli tal convidando oa int..reooadoa a apresentar auaa 

propootaa, na f'orma ct.t..rminad.a - requlamento. 

Art. 13 ~ O proceoeo de deeiai.o sobre outorga• para 

o ••rviço de TV a cabo eeri det'inido em norma elo Poder Execu

tivo, gue incluir'-: 

I--- det'iniçl.o de documentos • prazos que permitul a 

avaliaçio dao 

in t..reaaacloa; 

II - cri tirioa que permitam a aeleçi.o entra ririu 

propoatu: aprenntadao; 

III - c:ri t6r.ioa para avaliar a adequaçl.o da u:pli tu

de da "-rea de pr.otaç.l.o do serviço, considerando a vi.abilidacle 

econ&nic::a do empreend.imento • a 00111patibil.idade com o interea

••_pímlico; 

rv um roteiro ~ico para ialpl.aentaçl.o de 

aud.iAneia doa intereaoadoa de :toz:ma a pe:tmi tir ~raçl.o 

eqO:itativa • i. .. nta das propoataa. 

Art.. 14 -( M coru::eaa6eo para exploraçl.o elo aerviço 

do 'lV • cabo nl.o tert.o c:arite:r de excluaivida.de - nenhuma 

área de preotaçlo do serviço. 

Ar~. 15 vi Aa conceaaion•riaa de tel•cc:munic::ac;61a 

somgntfl :sGrlo autorizada• a operar s•rviço de "1!V" a cabo na 

hip6taae d• deaint•re••• manif•ato de .mpreaaa privadaa, 

ea.racterizad.o pela auaência ~ ~apo.ita a .-clital relativo a 

uma determinada área dG prestaçA.o de serviço. 

CA.PtTULO IV 
~A IBSTALAÇÀO DO SERVIÇO 

Art: 16 7 A Redo de Transporte do Telecomunicações é 

de propriedade da concessionária de tolaeomunicaçõea: e seri 

utilizada para diver•as operaçõea de transporte do sinais de 

telecomunicações, inelus~vo o da s~nais do TV. 

Art. 17 /. A .Rade Local da DistrJ.buiçi.o da Sinais de 

TV poda .!IQr de proprifldad.G da concessionária de talecom.uni

caçi5es ou da operadora de servi c;o de TV a cabo, dav.ndo, neste 

~1 timo caso. ser perm.i tida a eventual prestac;io da outros 

serviço• pela coneesaion,ria de telecomunJ.eações. 
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ParáQrat'o único - 011 eri térioa para a implantaçlo da 

Rada Local do Distribuição e da Rede de 'l'ranaport. ele Ta~eeo

muni~a sedo det'inidoa em. regulamento a ••r baixado pelo 

Podar Executivo.. 

Art. 18 L Após receber a ou tor9&, a operadora do 

serviço de TV a cabo dev•ri .,&dotar os sequiri'tea pro a1irnentoa: 

I - na inatalaçio da Rade de Tranaporte ele Taleeaml

nieaçõea, a operadora do ••rviço de TV a . Cabo ~rá c:onaul tar 

a eoneeaaionária de telecanuniea~a, atuante na área de pree

taçã_o do serviço, sobre a exl.stêneia de int'ra-eatrutura capaz 

de suportar a axecuc;io de seu projeto, obaarvadoa os seguintt•• 

, critérios: 

4) a coneeaaionária de telecomunicaçõea ~rá 

responder à consulta da o~radora de TV a cabo, no prazo máxi

mo do 30 c:líaa, int'o:nnando-lhe .m que condiç&ta atenderi oa 

roquiaitoa do projeto que Qmbasou a eonoeaaao, devando t'az•-lo 

dentro das sequintea opçaea, por om.D• cle prioriclaôe: r.cle 

existente, rede a ser implantada ou rede a ser eoftatruida -

parceria com a operadora de TV a cabo; 

b) -. eaao de resposta a:fi%nllltiva, que reapeite oa 

raqui.sitoa t~ico• • ele prazos previstos no projeto que emba- . 

sou a, eonceaai.o, a operadora da TV a cabo deveri utilizar a 

rec:MI da c::onceaaion6.ria de telecomunicaÇII5ea ; 

é) dentro do prazo antorio:r'llllente ••tipulado, IIQ nl.o 

houvar resposta da concessionária ele teleecmunicaç6ea ou -

caso de resposta neqativa, ou ainda na hip6teee de CCIRIProvado 

descumprimento doa requ.iai toa ~ieoa • prazo• por parte da 

coneeaaionária de tolecomunicaç~a, .a operadora ela 'l!V a cabo 

poded instalar aeçmentôa de rade, de acordo com normaã a~ro.:. 
vac:laa polo Podar Executivo, util.izando-os exclusivamente para 

praataçlo do serviço de N a cabo; 

ti) os eegmentoa de roda previ'ato• na ali~ ante

rior, para todoa o• o.foi toa, :faria parta da a.de de Transporte 
da 'l'olocomunicaça.s, devando a aparadora do serviço de 'l!V a 

cabo poaaibilita~, mad..i.ante contrataçAo entre •• partea, a 

utilização destas aoqmantoa pela concoaaionária do teleccmun1-

caç6aa, em condições a serem raqulamentadaa pelo Podar 

Executivo; 

II - no que se re.fere às nocoaaidadea da Reõe Local 

da Distribuição do Sinais de TV, a operadora de 1.'V a cabo 

poderá instalá-la ou consultar a coneeaaion6.ria aobr. seu 

interesso em fazê-lo, obsorvando oa aequinbea critério•: 

~) na hipótese de consulta • conceaaionária de tele

comunicaçõe-s , as ta devorá., no prazo imp.ror.rog"áv.l de 30 

(trinta I dias, indicar sa tem intereaa• ou poeaibilidade de 
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atender àa requi•i~a do projeto da operadora do aerviço de 

TV a cabo • .a. que condi~• isto pode ocorrer; 

l:l) caberá à operadora de TV a ca.bÕ deeid.ir, em qual

quer hipótese, pala eonv.niincia da construc;io do sua própria 

Rade Local de DistribuiçAo ou pela utilizac;io da Rade·~l da 

concea•ionária. 

S 1° '(.. Ati conce•sion,riaa de telecomunicaçõ.a e •• 

operadora• de '!V a cabo .apr-nderi.o todos os ••.forço• no 

sentido ele •vitar a duplicidade de rec;lea:, tanto noa a'~toa 

de Reda de Tranaporte de Telecomunicaçc"Sea como no• de R.a. 

Local da Di•tri.buic;&o. 

S 2"' { A capacidac:Lt da• a-das Lcca;i.a de Distribuiçl.o 

do SinaiS de 'rV inataladaa pela operadora de TV a Cabo nAo 

utilizada. para a pr.atac;&o deate ••rviço poderi, D*iiante 

ajuste pr•vio e eacrito, aer utilizada pala conces•ionária de 

telec:cmunica~•, atuante na reqiAo, para preataçAo ele 

aorviçoa público& de telecomunicaÇõ.a. 

5 3° "( No caao prerlato no parigra:to anterior, aa 

recH!a ou o• aeua aegmentoa Sedo aolici tadoa, %WDUDeradoa • 

utilizado• am oondiç6ea · a ser.m nor.matizadaa pelo Pod.r 

Executivo. 

§ 4 ° -{ sará garanti~ à operador. do serviço de TV a 

cabO condição de acesso. no pOnto da conexão com a Rede Local 

,de Distrl.buiç:i.o de sinaia _de TV da sua propriedade, àa inata

laçOea da RAKI• de Transporte de Telecomunic:aç:6•• quo atende a 

áraa de praat.açi.o de aarviço, de modo a assegurar pleno daaen

volvimento das atividadea da unplantaçio daquela rede e o 

-atendimentO sos aasinant••· 

S so ~Na• .mpliaçóaa previstaa no projeto que amba

:sou a eoncessio, no qu• ra'apaita ;l instalaçio de radea, a 

Qperadora do TV a Cabo deverá. renovar o procedimento de 

consulta prevl.sto neste artiqo. 

Art. 19 -1.. Aa o~rad.oras do serviço de "rV a Cabo 

tarl.o um prazo de lB (de~oi to) me•••, a partir da data .de 

publieaçAo do ato de outorga. para concluir a etapa inicial de 

inata.laçlo do siatema e iniciar a pr•ataçAo do aerviço aoa 

aasinantea, em cont"orm.idade com ~ projeto re:fer.ndado pelo ato 

de outorga. 

S 1° ~o prazo previsto no caput deate artigo poder.i 

••r prorrogado uma única voz, por no máximo 12 (doze) mea .. , 

s• aa raz6as apraaentadaa para tanto t"or.m julgada• relevante. 

palo Pocier Ex.et• ti vo. 

S 2° -( o Podar Executivo raqulamentari outraa 

cond.ic;6ea r.t'erentea à inatalaçlo daa redea • oa pro 11mento• 
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t6cn.icoa a ••r.m ot.ervadoa pelaa conceaaion6.ri.aa de t.leccmu

nica~a • ope:tacloraa do --.:viço de TV a cabo. 

Art. 20 t( M c:onceaaioúriaa ~ t.l~caç641a • 

u operadora& de TV a Cabo deveri.o obaervar rigoro.-nte oa 

prazoa • condições p:r:eviatos no projeto ele inatalaçl.o de 

in:fra-eatrutura adequada para o tran~rte ele ainai.a de !'V a 

cabo, eapeei.al.lnont. no qu• •• ra:fera aoa intera•••• de invea

. tidoret~ ou da parceiro&, sob pena de reaponaabilic:lade. 

Art. 21 C.. M conceaaiçná.riaa de t•l•ccmunicac;6ea 

poderAo ••~lecer entendimento& cem •• operadoraa de 't'V a 

cabo, ou outroa inter.aaaclo•, visando parceria& na conatrw;l.o 

de rC.a, • na aua uti.lizaçio partilhada. 

Parigrat'o único - Quando o aervi.ço de "f!!l a cabo :for 

executado atrav•• de parceria, o Poder Executivo cWwri aer 

notit'icado. 

Art. 22 -.L A conceaai.o para oxec:uçAo • exploração do 

serviço de TV a ca.tx> ni.o ia•nta a operadora do atenc:ii.manto às 

norma• da eng"enharia relativa• à inatalaçio de caboa • equipa

m.ntoa, ..O.rturaa • ••c:avaçõea om loqradouroa público&, deter

minada& pelos e6d.iqoa de posturas muniei.paia • eatadua.ia, 

con~orme o caso. 

Pariqrafo úniec ' Aos Estados, Municipioa • enti.da

dea do qualquer natureza, ~ic:am v-=!ac:m. interf'er6nciaa na 

impl.anta~o daa unidade• de operação elo sarviço de TV a cabo, 

claade que observada, pala operadora, a lecp.slac;io vigente. 

CAPÍ ':"T...'ILO V 

DA OPERAÇi.:J DO SERVIÇO 

Art. 23 ........ A ~pe~ra --~ ~ a Cabo, na aua área ela 

preataçio do earviço, deverá tornar dieponiveia canai.a para aa 

seguintes destinações: 

I - CANUS BÁSICOS DE UTILIZAÇÃO GRATUITA 

A canaia deatinad.oa à distri.buic;io obrigatória, 

1.ntegral • ailDultinaa, ... inaerçio de qual.quer in:fo%m&Çio, da 

.proqramaç.l.o àaa .uaaoraa qeradoraa locaia de radiodif"usAo de 

~ona • imaqena, . .m VHF ou UH~, aberto• • n&o ~~icados, CUJo 

sinal alcance a área do serviço de TV a Cabo • apreaanta nival 

tienico adequado, con:forme padr6ea aatabelecidos pelo Poder 

Executivo; 

b) 1 (um) canal leqialativo municl.pal/eatadual, 

Eaaervado para o uao compartilhado entra as c:Amaraa ele Verea

dorea localizada• noa municipioa da área ~ preataçi.o do 

Sexta-feira 16 9381 



9382 SeXta-feira 16 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo II) . 
aervi90 • a Aaa.abl6ia Leqialativa do r.8peetivo Eatado, aendo 

o canal voltado para a clocumentac;lo doa trabalho& parlllmlllnta

na, eapeaialmente a tranamiaaAo ao vi. vo daa ••••~•; 

f> 1 (um) canal re .. rvado para a c:Amara doa Deputa

doa, para a documentaç:l.o doa aeua trabalhoa, eapecialmmlte a 

tran.ami.aal.o. •o vivo ciaa ••••6ea; 
çl) 1 (um) canal reaervaclo para o Senado Federal , 
' para a c:loc:umentaçlo doa aeua trabalhoa, eapeci.almente a trana-

aiado ao vivo da a aeaa6ea; 

.e> 1 (ua) canal uni v.rai ~rio, reaervado para o uao 

CCIIIPIU'tilhado entre aa univeraidadea loealizadaa no municipio 

ou raunieipioa da área de preatac;lo do ••rviço; 

1> 1 (um) canal educativo-cultural, re .. rvado para 

utili.zaQio peloa 6rgi.oa que tratam de educaç:l.o • ·cultura no 

~mo t'ect.ral. • noa gov.~ eataclual • mufti.cipal cca juria

dic;:lo aobre a área da preataçlo elo aerviço; 

g1· 1 (UIIl) canal comunitárl..o aberto para utilizaçl.o 

livr. por entidade• Mo gov.rnamentais • sem t'ina lucrativo&. 

II CANAIS DESTINADoS À PRESTAÇÃO EVEimJlU. DJ: 

SERVIÇOS; 

III - CANAIS DESTINADOS À PRESTAÇÃO PERMANENTE DE 

SERVICOS. 

s 1" ~ A programação dos canaia nao 

alineaa e • d do inciao I deste artiqo pod•rá ••r apraaentada 

-· um a6 canal, •• aaaim o decidir a Meaa do Congreaao 

Nacional. 

S 2° .1/.. Noa pariodoa em que a proqramac;lo doa canaia 

previatoa no in~~o __ ~ deata artigo ni.o eativer ~~,;~, ~ 

••r proqramadaa utilizações livr•s por entidades a-. :fina 

lucrativo& • ni.o governamentais loc::alizadas noa munieipios da 

área da preataçi.o do serviço. 

S 3" -e g cond.içõaa de ~c.pçl.o a d.iatribuiçlo doa 

sinai• doa canaia bá•icoa, praviatoa no ~neiao I deste artigo, 

aeri.o regulamentadaa pelo Pod•r Executivo. 

§ 4"' '( A5 garadoraa locai• do TV poderio, eventual

ment•, restringir a diatribuiçi:o doa ••u• sinaia, previata na 

alin•a a -do: inci\.o I deste artiqo, ~'Meliante noti:!icaçi.o judi

cial, daad• qu• ocorra JUstificado motivo • enquanto peraiatir 

a causa. 

S 5° ..( s~multa.neamante à reatrit;Ao do pariqrato 

anterior, a geradora local deverá in~ormar ao Poder Executivo 

as razões da restriçio, para as providências d• direito, 

cabendo apreaentaçAo de racurao pela operadora. 

Dezembro de !994 
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S 6 8
../.. O Poder Executivo eatabel.eeeri normas aobre a 

utiliz.açl.o doa canaia previ.atoa noa inci.aoa II • III ~te 

artiqo, s.ndo que: 

I - aarl.o qarantidoa 2 (doia) c::anaia para •• fUn~• 

previataa no inciso II; 

II - .-30\: (trinta 1$0:1:' cento) doa canais . tecnieaJMnte 

diaponi v•ia serão utilizados para •• t'unçõea previa tas no 

inciso III, com proqramaçlo de pessoas j~rid1caa nl.o at'iliadaa 

ou ni.o coliqadaa à ~radora de TV a cabo .. 

S 7 ° J( Oa praçoa • a a ccndiç6es ~ remuneraç&o das 

op9radoraa, rat'erentaa ao• aerviçoa previ•to• nos inciaoa II • 

III, deverão ser compativ.ia com •• prática& uaü&ia de mercadÕ 

e cem oa custos ele operaç:i.o, de modo a atendar aa t'inalidaclea 

a que •• destinam. 

S 8° (A ()JMradora de TV a cabo n~'o terá responsabi

lidade a!quma aobr• o conteúdo da proçramaç.Ao veiculada nos 

canais re:feridoa nos incisos I, II • III 'deste artiqo, n .. 

aatará obriqada a fornecer infra-aatrutura para a produç&o doa 

proqramaa. 

S go .L o Podllr Executivo normatizará. os cri.t6rioa 

tácnicoa • as condiç6es d• uso nos canaia previatoa naa 

alin•a• à a q deste artiqo . 

.Art. 24 '(,.. Excluidos os canais referido& noa inciaoa 

I, II • III do artiqo anterior os c:t.mais canaia aeri.o proqra

mados livramento pala aparadora de TV a cabo. 

Art. 25 --Qualquer passoa juridica, no gozo de ••ua 
direitos, estará habilitada a contratar, junto A• operadora&, 

a distribuiçAo -da sina1a de video deatinadoa • preataç&o .v.n

tual ou permanente do serviço da TV a Cabo, previ.atoa noa 

incisos II e III elo art. 23, reaponaabilizando-ae inteqralman

ta pelo con~'oúdo das emi.aaõoa. 

S 1"' -L Os canais destinados à preataçi,o ~tual ou 

permanente de serviços s•rAo o~ortadoa publicamente pelaa 

conceaaioniriaa de TV a cabo. 

S 2" ..( Sompro qu_• a procura exceder a. of'erta, a 

••loção de intaraaa•do• na utilizaç&o dos canais pr•~atos noa 

incisos II • III dO art. 23 dar-so-á por decia.lo da ~radora, 

justif'iea.d.amanto, com base om critários qu• con:side.rillll a 

garantia do di.reito de axpr•ss:io • o •xarcieio da livre 

concorrãncia, bem como --a Qeetão de qualJ.dado e ef'ieiência 

oconêmica da rede. 

5 3° ...t... Os . contratos ref'orentes à utiliza~o doa 

canais provistos nos inc1sos II e III do art. 23 t'icarl.o 

dispaniveis para consulta da qualquer interessado. 

Sexta-feira 16 9383 



- -

9384 SexiJI-feiia 16 
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL ~seçao ll) 

S 4°• Qualquer pessoa que se s.inta prejudicada por 

prática da eon.ceaaionária ele teleecanmicaçõea ou da operaclora 

c:Le 'lV a cabo ou por condiç6ea que impeçam ou d.if'icult.m o uao 

de canaia ou do aervl.ço, pod.eri repreaentar ao Poder Ex.c:uti

vo, que clev.ri apreciar o assunto no prazo máximo de 30 

(trinta) diaa, pod.ndo convocar aucliênc:ia p'llblica •• julgar 

neeeaaário. 

Art. 26 L. O aceaao, como aaainante, ao serviço de TV 

a cabo 4 aaaequrado a todoa os que tenham auaa dopendincias 

localizadaa na área da preataç&o do serviço, med.t"anta o paga

mento p.la aâeaAo, • remuneraçio pela diaponibilidade • uti2i-

zaçlo do ··~· 
S 1• '\ O pag--.nto pela act.ai.o • pela diaponibil.ida-

de do ae:vi.ço ele '1"V a Cabo aaattqU:r:a.r.i ao aaainant. o di~i to 

de aa..eao i totalidade doa can.a.i.a báaicoa preViatoa no inciao 

I do art~ 23. 

S 2• ( A in:fra-eatrutura áclequada ao tranaporte • 

diatr.ibU.içlo da ainaia de 'rV, na preataçlo do serviço de 'l'V a 

Ce.bo, dtweri peJ:JIIiti.r, t•?lica.rnent•, a individualiza.;l.o elo 

aceaao da aaainantes a canais datar.minadoa. 

CAPÍTULO VI 

DA TRANSFERÊNCIA.rDA CONCESSÃO 

27 ( A transferência de concasai.o acaente 

poderá ••r requerida apóa o inicio da operaçl.o do serviço ct. 

TV a Cabo. 

Art. 28 -t_ oependa de prévia aprovaçi.o do Poc»z 

Executivo, •ob ~ ele nulidade do• ato• praticado•; a tnm.:

t'erãncia direta do direito da •xecuçAo • .xploraçio elo serviço 

de TV a cabo a outra entidade,· bem como a transt'erMcia ct. 

at;6e• ou cota• a torceiros, quand? ocorrer alianaçi:o de 

controle aocietário. 

Art. 29 "(...0 Pocàr Executivo deveri ser int'oz:maào, no 

prazo mixiJao de 60 (aeaaenta) ciiaa, a partir da data doa ato• 

praticado•, noa •.quinto• ca•o•: 

.a) quando ocorrer tranat'arincia de cota• ou aç68• 

:r:epreaentati~• do eapita.l social entre cotiataa ou •6c:ioa • 

entre ••te( e terceiro•, , .. que i•to implique tranater6ncia 

do controle d.a aociedaclo; 

• ·-nto de ca ... ; tal aocial cem al te-
J)) . quando houv.r -- ...--

raç.lo da proporcionalJ.dade entre os a6cioe · 
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CAPÍTULO VII 

DOS DIREITOS E DEVERES 

Art. 30 !.. A operadora c:t. TV a cabo poct.ri: 

I - tranGI.i tir sinais ou prog"ramaa produzidos por 

.terceiros, editados ou nlo, ~ oomo ainaia ou prcq:ra~~~&a de 

geraçl.o própria; 

II - cobrar r.nuneraçAo ~loa aervi.çoa prestados; 

III - codi~icar oa ainai•; 

IV - veicular publieida<S.; 

V - cc-produzir :filmes naci.OI'N&i&, de proc:luçl.o inde

pendente, coa a uC.lizaç:Ao de recursos de incentivo. :fiacaia 

previstos na Lei n° 8. 685 da 21 de julho de 1!J!al3, • outras 

leqialacs6ea. 

Pa.riqra:to único • O disposto no inciso I câlate 

artiqo nio exiee a operadora de 'l'V a Cabo de obalrvar a legi.a

laç.l.o de direito autoral. 

Art. 31 é A op~radora cà TV a cabo eat6 obrigada a: 

r- - real.izar a diatribuiçl.o doa ainaia de TV -

condiç6ea técnicas adequadas; 

II -- nAo recusar, po.r diacrilainaQio de qualquer 

tipo, o ~tend.i.mento a cli•nt.M cujas dependAnciaa •atejaa 

localizada• na irea de preataç:&o do aervtc;o; 

III -~ observar aa normas • requlamentca relativos ao 

••rviÇIO; 

IV - exibir .a aua PZ'09'ramaç:io :filmes nacionais, de 

produçlo in.ct.pendente, de longa-..trag.-, ~---~, 

curta--trago-. • de•enho animado, cont'orme det'iniclo - regul.a

a.n to a ... · ••r - biiixaclo pelo Poder Executivo, r••GUardada a 

s~taçl.o daa· programa~•; 

V - g-arantir a interligaçlo êtó cat ;al A rede CS. 

tranaporte de teliacxaunic:::ações, 

Art. 32 "' A conee••ioMria de talecomunicaçi5es est6. 

obriqada a realizar o transporte de sinais de 'rV - condi.ç3ea 

técnica• adequada•. 

Art. 33 l- sA.o direi toa do aasinante do serviço de TV 

• ~= 
I - conheCer~ previam&:lta, o tipo da proqramac;:.ão a 

,.r ot'arecida; 

I I - receber da operadora ele TV a cabo o• serviço• 

.de inatalaçi.o e manutençlo doa equipamento• nacess.rioa à 

recepçAo dos sinais. 

Art. 34 (. Sl..o doveres dos assinantes: 

I .,. __ paqar ~la assinatura do serviço; 
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Art. 35 l_ Conatitui il1cito penal a interoeptaçl.o ou 

a zwoepg.lo nio autorizada doa ainaia' cMi TV a cabo. 

CAPÍ'l'ULO VI II 

DA REN~ DA, CONCESSÃO 

Art. 36 ( i aaaegurada à operadora do HrviOO de '!V 

a cabo a ranovaçlo da conc:.aa&o a-.pra que eata: 

I - tenha CUIIPrido aatia:tatori...nte •• ooncli~a da 

Executivo; 

III - oon~ - atencS.r aa exigboias ~c:aa • 

a era-o-i aa...te n•v.t• para a -t:Laf'a~o da8 n.ceaaidadea da 
oc.midade, incluai.ve no que •• raf'ere • modernizaçl.o do 

aia~. 

Parigra:to 6nioo • A renovaç&o da outorga nl.o poderi 

aer negada por i.nf'raçlo nl.o ocmunicada il operadora de TV a 

cabo, ou na hip6te .. do cerceamento de c~ere .. , na f'o:ma dtMta 

1ai.. 

Art. 37 ~ o Pode:r- J:xecutivo regulu.entari 011 prooe

cH.entoa para ~ renovaQI.o da oonoeado do .. rvi.QO de TV a 

~~ oa quaia incluiria OOMUlta pública. 

QIPZ;rtJLO IX 

DA PRO'l'I:Çio N:J SERVIÇO -DE RADIOOiroSÃD 

Art. 38 t!..O Poder Executivo deve l.var - conta, noa 

regulu.ntoa • normas sobra o serviço de '1'V .a Cabo, que a 

radiocli.tuaAo sonora • de aon. • ~· é oaaencial à in:for

-QI.o, acr entret:em..anto •• eclucaÇ!Ao da populaçAo, devendo 

adotar d.iapoai~ que aaaegur.m o continuo o:fe~to do 

aerviço ao póbl.ico. 

Parágrat'o Wlico - Aa cüapoaiç6ea mencionad.u neate 

artigo n&o ct.wa .i.Japeclir ou dit.i.cu.ltar a liw. oc:!q)etiQio. 

CAPYlpLO X 
DAS INFRAÇÕES,E PENALIDADES 

Art. 39 ,._ A8 penaa aplicl'Wiia por :~.nl'raç.lo deata lei. 

• doa requlamantca • norma• que a compl.a.ntaram a&o: 

I - advertência; 
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. II - multa; 

III - caaaação da concesai.o para execu~o e explo

raçio c:ro sorviç:o da TV a Cabo. 

S 1 o I;J A pena de multa ••r• aplicada por in:fraçi.o 

d• qualquer dispositivo desta !Ai ou quando a eoneeaaionár.ia 

do ••rviço de TV a cabo ni.o houver cumprido, dentro do prazo 

estipulado, qualquer oxig6ncia :formulada pelo Poder Executivo 

o sor' graduada de acordo com a inf'raçl.o cometida, conaidera

das a g-ravidade da falta, oa antecedente• da entidade :fa.ltoaa 

" • a ;-ai:ncidinei.• oapecif'l:ca, de acordo ccm atoa a aerem. baixa

doe pelo Poder Executivo. 

S 2° ~ Naa int'ra~a em que, a juizo do Poder Execu

tivo ni.o •• ju•ti:ficar a aplieaçlo de multa, o int'rator aeri 

advertido, conaiderando-ae eata como aqravanto, na hip6teae de 

inobaerv&n~a ~ qualqUer outro pr.ceito deata lei. 

Art. '40 ( .M penaa da· advort6ncia o multa ••rio 
&plic:acta. tan.do .a viata aa circunstânci.a• .a que f'or.m ccae

tidas • agravadas na reinc:i.d6ncia, 

Art. 41 { Fica 'suJeita l. pena de eaaaar;lo da 

concoaai.o a opéradora que incídiZ:." naa aequintaa inf'raç6ea: 

± - demonatrar itlcapacidac!O t4cnica, pelo c:teac:u:sàpri-

monto daa oxigincias loqaia quanto à exacuçi.o doa aerviQOa; 

II ~ ~natrar incapaÓiclade leQal.; 

rii - c:t.monatrar ineapacida.de econêmico-:fi~ceira; 

IV - sutmetar o controlo ou a direç:Ao da .apreaa a 

po•aoaa ni.o qualit'icadaa na :forma deata lei; 

v - tranaf'erir, s.a prévia anue:tcia do Poder Execu-

por , qualquer in•tru~Deftto, a 

conca11•i.o para exocuçl.o elo serviço ou o controle ~ entidade 

oporadora; 

VI - nAo iniciar a operaçi~ r.qular do aerviço no 

prazo máximo da 18 (dezoito) meae•, prorroqával por maia 12 

(doz•l , a contar da dab.. da publicaçAo do ato de outorga; 

·VII __ interrcmper, sem juati~ic:ativa, a execuçAo 

total ou parcial do Mrviço por prazo •uperior a 30 · (tri.nta) 

dias eon•acutivoa, salvo quando tenha obtido a autorizaQIQ_ 

'prévia do PocHr Exacutivo. 

Pari.qrat'o único ,.. A pena de ca•aaçl.o aó aezá aplica

da apó• •entonc;a judicial. 
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CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSrÇÕES T~SITÓRLAS 

Art. 42 11( oa atual.• d•tentore.!l de autorizaçlo do 

Serviço de Oiltribuiçio da Sinais de TV por Maioe F1aicot~ -

DIS'l'V, regulado pela Portaria n"' 250, de 13 de cio"'"tt!'.b.-o de 

1989, do Ministro de Estado daa Comunicar;6e•, outor'9adas atá 

31 de dezembro de UJg3, que manif'eatar.m formalment~ ao 

Hinl.atário da Comunicaç6ea o aeu enquaclramento nas d.iapo•iç6ea 

deata ... lei, teri.o auaa autoriz:aç:6ea tranat'o.nnadaa em coneeeal.o 

para ~çl.o • exploraç:Ao do serviço da TV a cabo, pelo prazo 

de 1!5 (quin:r:e) anoa, contado a partir da data da outorqa da 

conce·aal.o. 

5 1• ~ A manit'eataçio de au!:miaai.o la diapoaiçllea 

daata lei aaaegurar* a tranatormaç&o daa-autoriz:açóea de DIBTV 

- oonceaai.o para a preataçlo do aerviço de '1!V a Cabo • dev.rá 

aer feita no prazo máximo e imprÓrroqivel de 90 (nov.nta) 

di .. , a partir da data da publicaçlo cleata lei. 

S 2° ~o POder Executivo, da posse da manifeataçlo 

de aubniaa&o •• diapoait;Ma desta lei, tal c:cmo preri ••t. 
artiqo, expedirá, no prazo mllximo • improrrog"ável de 30 

'trinta) diaa, o correapondente ato de outor'9& da coneeaal.o 

para a preataçio elo serviço de TV a Cabo. 

S 3° ( M autori..za~r.iaa do .serviço de DISTV que 

airida nl.o entrar&JIL - operaçl.o e tiverem a sua autorizaçlo 

tranat'ormada .at eoneeaal.o do serviço do TV a cabo terl.o o 

prazo úximo • improrroqiv.l de 12 (doze) meses para o t'aze

-~, a ~ont&r da data da ~liea~o desta lei, sfilll'l.o qu•_tedo 

caasadaa liminarmente auaa concaaaõaa. 

Art. 43 ~ A partir da data da publicaç:io d•sta lei, 

aa autorizaUriaa de DISTV 1 enquanto não t'or transt'ormada a 

autorizac;i.o .-a coneeaaio do serviçO dê TV a cabo, cont'o~ 

provisto no artigo anterior 1 devarão prosaoquir na preataçio 

do serviço em rede• submetidas àa di&poaições daata lei. 

Art. 4~ t Na impl.,.ntac;i.o daa dispoaiç&.a previataa 

neata lei, o Poder Executivo tori o prazo de 6 (seia) me••• 

para baixaz: todoa oa atoa 1 requlamantoa e norma• neceaairioa, 

ouvido o pa're011r do conaelho de Comunicaç:4o Social. 

Art. 45 ~ Eata ~·:L entra .m vigor na data de aua 

publicac;:io. 

Art. 46 I( Revooam-ae as disposiça.a am cont:ri.rio. 

Dezembro de 1994 
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O SR. PR~ENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, sa iDtençio, que é de proporcionar uma ii:W.or discussi.o dessa ma-
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário. téria. 

É lido o seguiute 

REQUERIMENTO N'l.q52, DE 1994 

Nos termos do art. 311, alíuea a, do Regimento lDtemo, ~
queiro prefezência pam o ~eto de Lei da Câmara n' 117194 a 
fim de ser apm;iado antes da maléria constante do item n<+da Or
demdoDia. 

.Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1994.- Dario Pe
râra, Jacques Silva- Ronan Tito. 

O SR. AFF.!)NSO CAMARGO - Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. · · 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Coocedo a 
palavra a V. Ex• · 

0 SR. AFFONSO CAMARGO (PPR - PR. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, entnimos com um pedido 
para extinguir a urgência com relação a esta matma, ap01ados in
clusive pelos Líderes do PMDB e do PFL. O nosso objetivo foi 
simplesmente não colocar em dúvida o mérito da matéria, DliiS, 

sim. a forma da sua tramitação. _ 
Quaodo fui alertado com re1afio à importàocia da matéria e 

à forma como vinha sendo ·aprovada ilo Congresso, verifiquei que, 
na Câmara dos Deputados, não cbegoo.- a ser examinada dentro da 
tramitação normal por nenhuma comissão técnica. E também foi 
aprovada sempre em regime de urgência. Vmdo para o Senado, o 
mesmo procedimento oconeu: foi para a Cooússão de Serviços de 
Infra-Estrutura, que não se zeuniu, e não houve um parecer da Co
missão Permanente. Daí o me,u Ieqõerimento para que essa matéria 
fosse colocada na Ordem do Dia e, posteriormente, um requeri~ 
mento para a urgência. 

Depois, eu soube, por infocmaÇãõ do Deputado Paulino Cí. 
cero e dos Senadores Dario Pereira e Ronan Tito, que ela foi obje
to de alguma discussão no seu gabinete, exatamente para esclare
cer dúvidas existentes. Essas aúvidas teriam sido resolvidas, se-
gundo me infonnou o Deputado Paulino Cícero, ctm:i O aeotdo que 
ia -ser feifu OO:in -o Gove:mo para que o Presidente Itamar vetasse 
detemili:tado pãrãgrafo desse.projetO que está em vias de ser discu
tido e votado no Senado. 

Trata-se-de UDl }:mijetõ da maior importância que modifica o 
chamado C6digo de Minas. 

Hoje, soube que se chegcu a uma outia decisão: o Relator 
da' matéria seria o Senador Cid Saboia de Carvafuo e S. Ex• iria 
propor a modiftcação da palavra ''concessão'' por ''mineração'', por 
considerar que essa modificação ·sena- unucemenda de redação. 
Como não seu jurista,. tenho minhas dúvidas se será uma emenda 
de .redação. V ou-me socomr, na hora da discussão da matéria., dos
juristas conhecidos presentes no plen.áiio. 

Por outro lado, Sr. Presidente. estamos em momento de 
transição. Se es~ Inatéria for aprovãda, certamente será sanciona
da ou vetada, niio pelo atual Governo, mâs pelo futuro Presidente 
da República. 

O que eu estava pretendendo em apenas protelar esse pro
blema para que nos voltássemos para uma.- decisão definitiva. um 
texto que já fosse fruto de acordo com o Governo que vai-se insta
lar. E, nesse sentido, inclusive, con:Versei Com o Vice-Presidente 
eleito, Senador Marco Maciel. cujo _Partido também me apoiou na 
extinção da urg&cia, e solicitei a S. Ex• que exlllblnasse se o pro. 
ximo Governo teria algum interesse em modificar esse texto que 
está aqui no Senado. 

De modo que votar esse pedido de preferência., neste mo
mento, com este quorum mfnimo que te-lllOS-tqui, contnu:ia a nos~ 

Faço ainda uma última solicitação ao Lider do PMDB, Se
nador Mauro Benevides, no sentido de que haja um consenso para 
votarmos essa matéria a partir de terça ou quarta~feim da semana 
que vem. posto que já esU\tlJDS convocados pata um pcúodo ex
traordinário a partir de ama:Dhã. A~ lá, já temnos essas informa
ções e pocteremos retirar o pedido de extinção da urgência, se hou
ver acordo. 

Faço esse úitimo apelo porque, dentro dos-compromissos 
que assumi, eu teria que me colocar contra esse requerimento de 
preferência. -

O Sr. Cid Saboia de Carvalho- V. Ex' me permite um 
aparte, para uma explicação? · 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Com prazer, ouço V. 
Ex•. nobre Senador Cid Saboia de Ouvalho. 

O Sr. Clll Saboia de Carvalho- Na verdade, Senador, fiZ 
uma emenda para troca de uma palavra para adequar o texto à le~ 
gislação nacional, potqUe o sistema de concessão não existe; existe 
um sistema de mineração. A referência a isso tomar~se-ia in6c:Oa e 
apenas serviria para causar dúvidas na inteq:rretaçlo do texto. Mas 
não sou Relator dessa matéria. O Senador Dario Pexeira, que ia 
viajar, pediu-me que examinasse para verificar em que riscos po
deriam fiéar aqueles, antes do primeiro C6digo de Minas, que ti· 
oham seus direitos adquiridos, se essa lei, com essa redaçio, pode
ria oferecer alguma dúvida aos direitos adquiridos àqueles que já 
exploravam minas ames de o sistema ser devidamente codiftcado. 
Então, a expressão "sistema de coocessão" dá a entender que traz 
todos pua novas concessões, ao passo que. com a expressilo 11sis
tema de mineração", adota-se o sistema da mineração no Brasil. 
onde se preservam os direitos daqueles anteriores à ablal sistemáti
ca de minas no Brasil. Agora, vejamos:- emenda de redaçio ~ oo 
não é? Nesse caso, quero dizer a V. Ex .. , por um dever de sinceri~ 
dade, que rigorosamente não existe emenda de redação. A expe
riência parlamentar leva exatamente a isso. Uma virgula pode alte
rar todo o sentido de um artigo. Aqui houve um "e", uma ~i
ção, que levou o Deputado José Seaa a produzir uma verdadeira 
literatura pãnliSlana sobre economia, finanças e rutros a5$Ulllos. 
Tudo por causa de um "e" Dllma matéria que envolvia, inclusive, o 
Senador Fernando Henrique CardosO; Então, é evidente que a tro
ca de uma palavra, quem sabe, envolve também um certo mérito. 
Mas não é tão pacífico dizer que envolve o mérito. Também não é 
tão seguro dizer que não o envolve. Mas uma coisa ~ vetdadc: a 
troca de, palavras deixa o artigo-adequado ao corpo de todo o Pro
jeto, porque o sentido é a preservação dos direitos adquiridos. S6 
por isso o flz. V. Ex• sabe que soo um homem pobre, que só cuida 
de livros e de discos. M_irtas, às __ vezes, as Gerais e, ootras vezes. 
nenhuma. Nada tenho a ver com minas. não tenho qualquer inte
resse pessoal. sao· assuntos que não me tocam de modo algum. 
Apenas fui chamado a cooperar na condição, talvez, de um velho 
advogado, acostumado a advogar em muitos setores, inchlsive 
neste. Então, flz essa sugestão, da mera troca de uma palavra por 
outra, porque o sistema de concessão não existe. O que existe é o 
sistema de miniração no Brasil; o sistema envolve as concessões e 
a preservaçã.Odõs âireitos adquiridos. Não sei bem o que move V. 
Ex• no seu cuidado, porque não assisti a seu pronunciamento na 
íntegra, mas, como sei da estixpe de V. Ex•. da sua conduta aqui no 
Senado, acredito que tudo está~se dando, neste momento, neste 

__ diálogo que travamos, com o máximo patriotismo da parte de V. 
Ex•, bem C01JK;1 da minha parte. Muito obrigado. 

O SR. AFFONSO CAMARGO - Exatamente. O nosso 
objetivo é o mesmo, oo seja, ajudar o País. 

Imagine V. Ex• o seguinte: se potVeÓtura chegarmos à con-
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clusão, durante o debate da maléria, de que não se tmta de UllJa O SR. RONAN TITO- Si. Presidente, peço a palavra pela 
emenda de reda.ção. a solução teria que ser o veto do Presidente. ordem. 
Conhecemos esse processo dos quinze dias. Qualquer maléria O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Coocedo a 
aprovada daqui pam frente vai chegar ao Palácio ~ pelo peóodo palavra a V. Ex.• 
do Natal e, certamente7 quem vai vetar ou sancionar o que estamos O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Pela ordem. Sem revi
agem aprovando senl o fulnro Presideute da República; dai, mais são do oradoc)- Sr. Presidente, ua verdade, está com urgência essa 
uma razão para eu insistir em que dcveríati:tos deixar esse proble- mat&ia, mas houve Um pedido do SenaOOr Affonso Camargo, que 
ma, se assim concordarem nossos colegas Dario Peceira: e Ronan qu_C!_ esbldar _mais a matéria - é um direi!,O que lhe assiste -, para 
Tito, pam examinar na seqi)8ncia, porque já estamos convocados- que adiemos a votação parn: a l.elça~feira. E só isso. Estamos pedin-
extmordinariamete. do apenas o adiamento da votação para a p!Óxima sessão ordinária.-

V. Ex' eoufmna que haverá uma convocação exlraordinlnia., O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua) - Retificando: 
Sr. Presidente? foi retirnlo o requerimento de preferencia; portanto, a maléria nãO 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Luceua)- Já foi assina- entra, neste momento, na Ordem do Dia. 
do o ato que convoca o Congresso, extrao:niioariam.ente, de 16 de Sobre a mesa, requerimento de preferênc-ia que será lido 
dezembro a 31 de janeiro. -~ pelo Sr.!" Secretirio. 

O SR. AFFONSO CAMARGO- Exatamente. É com base E' lido do · e aprova o segumte 
nesse fato que eu pediria que se levasse a matéria p8ra. a semana 
que vem, a fDD de que pud6ssemos chegar a um ba:n termo em REQUERIMENTO N'1.054, DE 1994 
lodo esse processo~ porque todos estamos muito bemwintenciona
dos, tenho certeza. 

O Sr.RODIUl Tito -Sr. Presidente, peço a palaVJD pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Tem a palavra 

. V.Ex• 
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pela ordem. Sem re

visio do omdor.) - Sr. Presideute, quero dirigir uma~consuha à 
Mesa. A convocação é aempre dentro de pauta específica. Se V. 
Ex', Presidente do Senado, SenadO< Humberto Lucena, se compro
mete a colocar na pauta da convocaçio esse assunto, nio. vejo por 
que deixarmos ~ votá-lo na terça-feira. Quem quiser vOlar à sO
capa ou depressa é porque tem algum inteiase escuso. Visto que o 
interesse é da colctividade, não vejo nenhum inconveniente em 
deixar para votar outro dia. Apenas precisaria ver issegurada a in
clusão dessa matéria na pa.uta da convocação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Posso dizer a 
V. Ex• que a pauta é ampla c que inclui todos os projc:tos em tra
mitação no Congresso NacionaL 

O SR. RONAN TITO- Não há nenhum in<:onveniente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -, V. Ex' está_ 

inteiramente atendido. 
O SR. RONAN..TITO- Sr. Presidente, gostaria-apenas de 

colocar na faia sempre erudita do Seuadoc Cid Saboia de Carvalho 
que só é considerada maléria de redação aquela que faz a ade<Jw!,
ção do projeto sem alterar a sua. intenção. Nesse caso, é uma maté
ria redacional de adequação. Por isso mesmo, não há necessidade 

, de retomar- à Câmara nem de veto do Presidente. Se Sua Excelên-
c ia o Senhor Presidente da Rep1blica quiser vetar é por questão de 
mérito e ni!o de adequação. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Sobre a mesa, 
requerimento que será lido pelo Sr. 1' Secretário. - ~ 

É lido o seguinte 

)!EQUERJMENTO N' 1.053, DE 1994 

Nos termos do art. 256 do Regimento Intemo, requeiro a re
tirada do Requerime!llo n' 1.052, de prefen!ncia para o PLC 
!17/94 

Saia das Sessões, 15 de dezembro de 1994. - Jacques Sil
va- Roo ao Tito. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Em votação o 
requerimento de pref~cia. -

Os Srs. SenacicJres que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 

Nos termos do art. 311, alínea a, do Regimento Iniemo. re
queiro preferência parn. o Projeto de Lei da Câmara D0 7&194 a fiDl 
de ser apreciado antes da matéria constante do item 1 da Ordem 
do Dia, 

, Sala das Sessões, em 15 de dezembro de 1994. - Senador 
~ ~ Vahnlr Campleo. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Aprovado o 
requerimento, senl cumprida a deliberação do Pleuário. Item 28: 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
N' 78, DE 1994 

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

Discussão, em tumo únioo;~do Projeto de Lei da 
Câmarn n' 78, de 1994 (n' 1.896/91, na Casa de ori-~ 
gem), que regula a profissão de motorista autônomo lo
cador de táxi de empresas e dá ou Iras providências (De
pendendo de paxecer da Comissão de Assuntos Sociais) 

-- -- - Nos termos do art. 140, a. do Regimento Interno, desigD"o o 
nobre Relator, Senador yalmir ÇanJpeio, para proferir paxecer so
bre a matéria, em substib.lição à Comissão de Assuntos Soc4Us. 

O SR. VALMIR CAMPELO (PfB - DF. Para emitir pa· 
recer. Sem revisão do orndor). - Sr. Presidente, Sn: e Sn. Senado
res. o projeto regula a profissão de motorista autônomo locador de _ 
táxi de enipresas e dá outras providências. 

-Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Ci
dadania o Projeto de Lei da Cámara n• 78, de 1994, que tem por fi
nalidade regulamentar a profissão de motorista autônomo locador 
de táxi de empresas. 

O autor da proposta, Deputado Nilson (libson • ao justificar 
sua inicíativa, alega: 

''Existem profiSSÕes que, pelas peculiaridades e condições 
_especiais como são exercidas, exigem do legislador regulamenta
ção especial, a exemplo da prevista no presente projeto de lei. 

Na decorrência natural do desenvolvimento- ocorrido- nos 
variados selares de nossa sociedade, onde as relações de trabalho 
tomar.un-se numerosas e bastante complexas, a questão da regula
mentação jamais se esgotará e estará sempre exigindo dos feitores 
da lei acurado acompanhamento e adequado tratamento, conside
nmdo as acele~das transformações juridicas que ocorrem nessas 
relações". 

Os principais aspectOs da propOSta -sãO: 
1. o contrato entre o motorista. autônomo locador de táxi e a 

empresa pennissionária oo concessionária de trali.Spoite públiCo de 
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passageiros, na categoria de aluguel (táxi), é de natureza civiL nos n - ser do coohecimento do Poder Municipal Permitente 
temlos dos ai'ts- l.I88 a 1.199 do Código Civil; Loca~ respon.«<vel pelo setor de transporte público de passageiros; 

2. o Poder Público Municipal terá a competência de fixar. a m- observar o valor da di6ria de locação f1Xada pelo poder 
seu critério, o valor das d~ serem pagas a titulo de locação CCI!cedente, a ser cobtada pela locação do veiculo. 
de veiculos; Art. 3' O Poder Municipal Pennitente fJXanl, inicialmente, 

3. a carteira de habilitação proflssionãl. a insCrição no ca- os valores da diária dos veicules das empresas de táxi, mediante 
dastro municipal de motoristas, a certidão negativa dos cartérios levantamento de rustos, estabelecendo o equilíbrio fmanceiro na 
criminais do seu domicílio, a carteira de identidade e o camê atua- relação jlridica entre as partes. 
lizado de coolribuição prevideuciária são documentos indispensá- Pan\grafo único. A diária de locação do veiculo somente 
veís ao crcdenciamento do motorista lcxador; poderá ser majomda quando ocorrer aumento da tarifa, e no mes-

4:· a fonna de recolhimento das contnõuições prcvidenciá- mo percentual desse aumento. 
rias pelas partes contratantes terá como referência o percentual Art. 4° No anendamento do veiculo o motorista autônomo 
ca:respoodente ao sa!Ario-base do motorista locado<; apresentanl: 

5. 6 obrigatória a con1fatação, pelas empresas, de seguro de 1- carteira de habilitação profiSsional; 
vida em grupo, tendo como beneficiários os motoristas locadores. n- inscriçlo no cadastro municipal de motoristas; 

Ressalte-se que já _há jurisprudência dos tribunais superiores m- certidão negativa dos cartórios criminais do seu cfomi. 
quanlo à legalidade dos· pactos de natureza civil fnmados entre cllio: 
motoristas autôoomos e as empresas 1ocadonls de veículos de alu· 
gu~ atrav6s do pagamento de d!Arias, sem qualquer relação de 
emprego (Acórdão n' 511170, do Tribunal Superior do Trabalbo e 
29.044181 e 29.239/82, do Superior Tn"bunal de Justiça). 

Nesse sentido, a proposição em comento, visa apenas con· 
sagrar "ein di(ilOina legal o que, na prática. já vem sendo observa· 
dohhnos. 

No que tange ao m6rito do projeto não há o que discutir, 
vez que a Comissão de Assuntos Sociais já O fez:. 

No que concerne à Comissão de Cc?nstituição, Justiça e Ci· 
dadania se manifestar, é clara a competência da União em legislar 
sobre Direito do Trabalbo (mt. 22, mciso I), transporte (art. 22, in
ciso XI), e a competência do Congresso Nacional de dispor sobre 
o assunlo (art. 48, caput), por iniciativa-de qualquer de seus mem
bros (art. 61, capo~ da Constilllição Federal). 

Assim Sendo. opinamos favoravelmente pela constimciona
lidade, jmidicidade e técnica legislativa do Projeto de Lei da Câ· 
mara n°78, de 1994. · 

É o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - O parecer 

conclui favoravelmente à matéria. 
Em discussão o projeto, em tumo Qnico. (Pausa.) 
Nio havendo quem peÇI.·a pa]avrâ, encerro a díscussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queicim permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

' A matéria vai à sanção presidencial. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 78, DE 1!194 
(N' 1.896191, na Casa de origem) 

Regula a profissão de motorista autônomo lo
cador de táXi de empresas e dá ou:tras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° A profissão de motorista autônomo locador de táxi 

de empresas reger·se-á por esta. lei. 
Art. 2° A atividade profissional será exercida por motorista 

locador do veículo a empresas perm.issionárias 00 coDcessiónárias 
de transporte público de passageiros, na categoria de aluguel 
(táxi), mediante contrato bilateral de natureza civil, na forma pre
cooizada nos arts. 1.188 a 1.999 do Código Civil. 

Parágrafo único. O teor do contn\lQ bilateral a que se refere 
este artigo deverá; -

I- ter anuência da Delegacia Regional do Trabalho~ 

IV- carteira de identidade; 
V- carnê alllalizado de conlribuições, como autÔ!lomo, do 

lAPAS. 
Art. 5° O recolhimento das coritribuições previdenciárias 

obsetvaiá o seguinte critério: 
I - o motorista _autônomo locador de táxi de empresas reco

.Iherá. obrigatoriamente a cada mês o percCiuual previdenciário 
ca:respondente a um salário-base e, voluntariamente, poderá atin
gir o percentual carespoo.dente ao teto de salários--base estabeleci-
do pela Previdência Social; . 

n - a empteS8. lOcadora IeCOiberá, obrigatoriamente, a cada 
mês por veicnlo locado, o peroenlllal previdenciário corresponden· 
te a um salário-base.-. 

Art. 6° A empresa locadora fica obrigada a contratar seguro 
de vida em grupo para os motoristas locadoxes de seus vetados. 

Art. 7° Aplicam·se aos motoristas autôn.omos locadores de 
táxi de empresas, no que couber, as normas da Consolidação das 
Leis do Trabalho e da Previdencia SociaL 

Art. go O Poder Executivo regulamentará está lei no prazo 
de 90 (novenla) dias, contados da dara de sua publicação, 

Art. 9° Esta lei entm em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Humberto-Lucena) - Passa-se ao 

Item 1: 
A matéria exige quorum qualificado para a sua votação~ 

portanto, deixa de ser apreciada, bem como os dema:is itens da 
pauta que ~stão em fase de votação. 

São as seguintes as matérias cuja apreciação fica 
adiada: 

-Item l-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 44, DE 1993 
(lncluido •m Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo o' 44, de 1993 (n' 25(\'93 na Câmara dos 
DeputadQV.. que aprova o ato que renova a permissão da 
RÁDIO INDEPENDENIE L TDA para explorar setviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cicia
li< de Lajeado, Estado do Rio Graride do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em Plenário, em substitlli
ção à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador Amir 
Lando, favorável ao projeto; , 

- zo pronundamento: Relator. Senador Aureo 
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Mello. pela regularidade dos atos e procedimentos con-
cementes à proposição. -

-Item2-
PROJE1'0 DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'45DE 1993 
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do __ _ 

-..rt. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 45, de 1993 (n' 253/93, na Clliiiiu-a d9s 
Dep.Itados), qu .. e aprova o ato que renova a concessão 
ootorgada à RADIO CAP!NZAL L TDA para explorar 
seiViço. de radiodifusão sonora em onda média na Cida
de .de Capinzal, Estado de Santa Catarina. tendo 

PareCems, proferidos em Plenário, em substitui
ção à Comissão de Educação. 

1° pronunciamento: Relator. Senador Amir Lan
do, favorável ao projelO; 

2° pronunciamento: Relator. Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes ã proposição. 

-Item3-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N'46, DE 1993 . 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos dO 

art. 375, Vill, do Regimento Interno) 
- -

Votação, em blmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 46, de 1993 (n' 248/93, na Câmara dos 
Deputados), q~e aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RADIO FRATERNIDADE LTDA para ex
piorar serviço de radiodifusão sonora em freqúência mo
dulada na Cidade de Aranls, Estado de São Paulo, tendo 

Parecer, p!'Oferido em Plenário, em substituição à 
Comissão de Educação: 

1° pronunciamento: Relator: Senador Álvaro Pa
checo, favocl.vel ao projeto; 

2° proriunciamento: Relator: Senador Jonas Pi
nheiro, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à ~sição.T 

-Item 4-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 48. DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

art. 375, Vill, do RC?gimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo D0 48, de 1993 (n° 264/93, na Câmara dos 
~tados), que aprova o ato que renova a per:D!ÍSSão da 
RADIO JORNAL DO BRASIL L TOA, para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 
na Citlade do Rio de Janeírq. Estado do Rio de Janeiro, 

· tendo 
Pareceres, proferidos em Plenário, Relator. Senador 

Áureo Mello, em substituição ã Comissão de Educação: 
- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concernentes à proposiçãO. 

-ltemS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 49, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID. do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Câmara dos 
Dc:~tados), que aprova o ato que renova a permissão da 
RADfO LITORAL L TOA • para explorar setviço de ra
diodifusão sonora em freqüência ti:iod.ulada na Cidade de 

. :OSório, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 
Pareceres, proferidos em Plenário, em substitui

ção à Comiiisão de Educação. 
- 1° pronunciamento: Relator. Senador-Amir 

Lando, favorável ao projeto; 
. zo pronunciamento: Relator. Senador Ney Ma

ranhão, pela regularidade dos atos e procedimentos con
cernentes à JrOPOSição. 

-Item 6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 50, DE 1993 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
----r..egislativo D 0 50, de 1993 (n° 277/93, na Câmara dos 

Dep.~tados), que aprova o ato que renova a outorga defe
rida ao SIS.TEMA NQVA ERA DE COMl)NJÇJ\.ÇÃO_ 

_ LTDA, para explorar selViÇO de radiodifusão sonora em -
onda média na Cidade de Borrazópolis, Estado do Para
ná, tendo 

J:'arecer favOf!Ível. _pro_ferido em PlenáJiç,_ Relatqr: 
Senador José Eduardo, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-Item 7- ~-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 52. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. noS termos· do 
art. 375, Vill, do Regimento Interno) 

- Votação, em turno único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos 
De~tados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada ã RÁDIO GRii.NDE LAGO LTOA para ex· 
piorar selViÇO de radiodifusão sonora em onda média na 
Cidade de Santa Helena. Estado do Paraná. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição ã Comissão de Educação: 

• ]
0 pronunciamento: Relator. Senador Ney Ma

ranhão; 
• 2° pronunciamento: Relator: Senador Affonso 

Crunargo, pela regularidade dos atos e procedimentos 
_ concernentes à proposição. 

-Item 8-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 55, DE 1993 

{Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm. do RegimentO Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 55. de 1993 (n' 267/93, na Câmara dos 
Dep.Itados), que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à PAQUETÁ EMPREENDIMENTOS LTOA 
para explorn:r serViçO -de radiodifusão sonora em onâa 
média na Cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo 

Parecer fav~vel, proferidO em Plenário, Relator. 
Senador Ney Maranhão, em substituição à Comissão de 
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-ltem9-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 7, DE 1994 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlii, do RegínieriiO Interno) 

Votaçio, em ttJmo único/ do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 7, de 1994 (o' 301!193, na Câlllll!!. dos De
pÜtados); que aprova o ato que renova ·a outorga deferida 
à RÁDIO CULTURA DE TIMBÓ LIDA, para explorar 
serviço de radicxlifusio sonora em oo.da média na cidade 
de Tzmb6, Estado de Santa Catarina, tendo 

Parecc:r favotáVei. proferido em Plenário, Relator. 
Senador Meira F!lbo, em substilllição à Contissão de 
Educação-

-Item lO-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"9, DE 1994 
.. (Inclu!do em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlii, do Regimeil!ó Interno) 

Votação, em lllmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 9, de 1994 (n'JOI/93, na Câmara dos De· 
putados). qu~ aprova o ato que ~nova a concessão ou
torgada à RADIO E TV TAPAJOS LIDA, para explo
mr serviço de mdiodifusão de sons e imagens (televisão) 
na Cidade de SantaJ:ém, Estado do Parã, tendo 

Parecer favonivel, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Dirceu Cameiro, em substiblição à. Comissão 
de Educação. 

-Item II-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' lO, DE 1994 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlii, do Regimento Interno) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 10, de 1994 (n' 297/93, na Câmara dos 
Dep.Itadosl, que a,p!OVa o ato que cntorga permissão à 
FUNDAÇAO PE. URBANO THJESEN para executar 
smviço de radiodifusão :sonora em freqüência modulada, 
com fins exclusivamente educativos, na Cidade de Novo 
Hamoorgo, Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

_ Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituiÇão à Comissio-de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator: Senador João 
França. favonivel ao projeto; 

- zo pronunciamento: Relalor: Senador Meira Fi
lho, pela regularidade do$ atos e procedimentos concer
nentes à proposição. 

-Item 12-
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 11, DE 1994 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do ProjCto de Decreto 
Legislativo n• II, de 1994 (n' 265/93, na Câmara dos 
Deputado:;;), que a~va o ato que ren.ova a permissão 
outorgada à S.A. RADIO VERDES MARES. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulade na Cidade de FortAleza, Estado do Cearã, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em PJenário, Relator: 
Senador Dirceu Cameiro, em sUbstituição à Comissão 
de Educação- -

-Item 13-
PROJETO DE DECRETO LEGJSLA11VO 

,-N"I2,DEI994 -
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Voração, em rumo único, do PrOjeto de Decreto 
Legislativo n• 12, de 1994 (n" 319/93, na Câmara dos 
Dejxltados), que aprova o ato que ootorga pemússão à 
FUNDAÇAO CUL TIJRAL CRUZEIRO DO SUL. para 
exea1tar sexviço de mdiodifusão sonora em freqllência 
modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, 
tendo 

.-_Pareceres favoniveis, p:oferidos em Plenário, Re
lator: Senador Meira Filho. em substituição à Comissão 
de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-zo pronunclameuto: pela regularidade dos a tos 

e procedimentos concernentes à proposição. 

-Item14-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

. N" 18, DE 1994 
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação. em l1lmo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• IS, de 1994 (n' 252/93, na Câmara dos 
Depltados), que aprova o ato que renova a concessio 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA LIDA para explorar 
serviço de :radlodifusio sonora em ooda. média na Cida
de de Amgualna. Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favonivel, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substilllição à Comissão 
de Educação. 

-Item IS-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N' 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em nnno único, do Projeto de Decreto 
·Le8islativo n• 19, de 1994 (n" 254/93, na Câmara dos 
Depitaclos), que aprova o ato que renova a concessão 
outoxgada à TV TOCANTINS L IDA para explorar ser· 
viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
Cidade de Anâpolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Carlos Patrocínio, em substilllição à Comissão 
de Educação. 

-Item 16-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"23, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, VID, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projelo de Decreto 
Legislativo n• 23, de 1994 (n" 327/93, na Câmara dos 
DeJ:-~tados.). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO MONTANHÊS DE BOTEUIOS 
LTDA para explorar serviço de ra9iodifusão oonora em 
onda média na Cidade de Botelhos, Estado de Minas 
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Gcmis, tendo 
Parocer favorável, proferido em Plenário, Relator. 

Senador Henrique Almeida, em substitoiçio à Coutissilo 
de Educ:aç!o. 

-Item 17-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

r;o 24, DE 1994 
(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 375, Vlli, do Regimento Interno) 

Votaçio, em tomo llnico, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 24, de 1994 (n• 328193, na C§mara dos 
Dtplltadool, que aprova o ato que ootorga permissão à 
fUNDAÇAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 
SAPUCÃÍ pom exocutar sCIViço de radiodifusão sonora 
em ficqaBncia modulada, com: fms exclusivamente edu
caíivos, na cidade de Pooso Alegn:, Estado de Minas 
Gemi&, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: 
Sc:nador Lucldio Portela, em substituiçio à Comissão de 
Educação. 

-Item26-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N-45,DEI994 
(Inclufdo em Ordem do Dia nos tennos do 

art. 336, ''b", do Regimento lntemo) 

Votaçio, em tomo ónioo, do Projeto de Decreto 
• '-'>gislativ<> n• 45, de 1994 (n• 1:l2192, na Câmara dos 
Dtputadoo), que aprova o texto do Acordo Ortogztfioo 
.da Ungua portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de 
deumbro de 199<Í, tendo · · · · 

Parec.ec favorável, proferido em Plenário, Relator. 
Senador Josapbat Marinho, em substituição à Comissão 
de Rdaçõea Elderiores e Deftsa NacionaL 

-Item 27-
SUBSTIIVI1VO DA CÂMARA 

AO PROIETO DE LEI DO SENADO 
r;o 179, DE 1990 

(Em!egime dê uxgência, nos termos do .. 
art. 336, ''b". do Regimento lntemo) 

Votação, em tumo único, do Substitutivo da Câ
mara ao Projeto de Lei do Senado n• 179, de 1990 (n• 
202/91, naquela Casa), de autoria do Senador Fernando 
Henrique Cardoso, que dispõe sobre o regime de presta
çio de S<n'iÇOS públicos pela iniciativ< privada, previsto 
no art. 175 da Constituição, e regula a concessão dei obra 
pública, tendo 

- Parecer proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Fogaça, em substituição às Comissões de Constirui~ 
çld.' Justiça e Cidadania e,de Assuntos Econômicos, fa
vorável ao Substibltivo da Câmara, com requerimentos 
que apn:senta. 

(Dependendo de parecer da Comissão de Serviços 
de lnfm-Estrutura) 

-ltem40-
PROJETO DELE! DA CÂMARA 

W 13, DE 1991- COMPLEMENTAR 

Votação, em tumo único, do Projeto de Lei da 
C§mara n• 13, de 1991 - CompleineDtar (n• 223190-
Complementar, na Casa de origem), que regulamenta o 

§ 2" do art. 171 da Constituiçio FederaL dispondo sobre 
a_ edição e o processo legislativo_ das medidas provisórias 
plévistas no art." 62 da Coitstltuiçio Federal, e dá outras 
provi~as. tendo 

Pareceres, sob n"s 49 e 88, de 1991, da Comissão 
- de COnsiiiUJÇãD; JuStiça e Cidadania, 1• pro

nunciamento: favocivel ao Projeto, com as Emendas de 
n% 1 a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: 
coolrário às Emendas de n•s 5 a 17, de Plenário. 

-Item41-
PROIETO DE LEI DA CÂMARA 

r;o 125, DE 1991-COMPLEMENfAR 
(lncluido em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172, I, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da 
Climara n• 125, de 1991 - Complementar (n• 60/89-
Complementar, na Casa de origem), que disciplina os li
mites das despesas com o funcionalismo público, na for
ma do art. 169 da Constiruiçio Federal, tendo 

-Parecere~ proferidos em Plenário, em substiruiçio 
· - à ComisSãD de Assuntos Ecooõmicos, Relator. Secador 

-- Meim Filho, 1° pronundamento: favorável ao Projeto; 2° 
prilnuncllimento: favorável à emenda de Plenário. 

(Dependendo de parecer sobre as emendas apre
sentadas perante a Comissão} 

-Item42-
PROJEIO DllL.EIDO SENADO 

W27,DE 1991-COMPLEMENfAR 

Votação, em blmo único, do Projeto de Lei do Se
nado n• 27, de 1991- Complementar, de autoria do Seca
dor Mansueto de Lavor, que regulamenta o § 3• do art. 192 
da Ccmtiluiçio FecimU, que dispõe sobre a oobomça de ju
ros :reais máximos, e dá outms providências, tendo 

- --.,...._ Parecer favorável, proferido em Plenário, Rela
tor. Senador Ney Maranhão, em substituição à ComisSãO-_ 

-aeASsllritoS"ECoDôiD.ioos.-

:.rtem 43-
REQUERIMENro r;o 204, DE 1994 

Votação, em turno único, do Requerimento n° 
204, ãe T994, d6 Senador Guilhemle Palmeira,. solicitan
do,_rios_ termos regimentais, a transcrição, nos Anais do 
Senado Federal, do artigo ''Uma lista de três erros", -de 
autoria do Sociõlogo Herbert de S_ooza. publicado no 
jornal O Globo, edição de 9 de abril último. 

-Item 44-
REQUERIMENTO r;o 484, DE 1994 

Votação; em tnmo único, do Requerimento n° 
484, de 1994, cio Senador Marco Maciel, solicitando, · 
nos termos regimentais, a convocação do Presidente e 
do Secretário do Conselho Nro::ional de Segurnnça Ali
mentar (CONSEA), Dom Mauro Morelli, Bispo de Du· 
que de Caxias e Doutor Herbert de Sooza (Betinho ), 
para prestar, pexante o Plenário do Senado Federal, es
clarecimentos sobre o quadro de mortalidade infaniil no 
Brasil, especialmente nas regiões mais pobres, e apre
sentar as sugestiSe_s e medidas que o órgio proporá ao 
-Senhor Presidente da RePJ:-bl.ica, com vistas a enfrentar 
tão grnve questão. 
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-Itom45 
REQUERIMENTO N" 553, DE 1994 

.. RÁDIO MARIANA LTD' p8ra explonr oorviço dera
díodifuslo IIOllOia em !mqii&lcia modulada na cidade de 

Votaçio. em tgmo único, do Requerimento n° 
553, de 1994, do Senador Marco Macio~ solicWmdo, 
nos teri:no& :regimentais, a lt'ltnscrição, nos- ADais do Se
nado Federa~ do artigo intibllado Os sete brasis, de au
toria do eacritor Gmroo Mello Mow:io, publicado oo 
Jomal do BrasU. edição de 7 de agosto de 1994. 

-Itom46-
REQUERIMENTO N" 855, DE 1994 

Votação, em tumo ánioo, do Requerimento D0 

855, de 1994, do Sc:nackr Mauro Benevides, solicitando, 
oos termos "'gimentais, a lt'ltnscrição, nos ADais do Se
nado F~ do artigo 'T,.;çio à VJSta", de autoria do 
jomalista e professor C!rio Frola Maia, publicado no 
Jornal Tribona do Ccaní, odiçio de 20 de novembro de 
1994. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lnoeaa) - As matérias 
em fase de discussio slo I<timdas de Onlem do Dia, nos tennos 
do art. 175, alínea "e", do Regimento IDJ.emo. 

São as seguintes as mat&ias zelimd.as de pauta: 

-Item 18-
PROJErO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"62,DE 1993 
(Inclufdo em O!dem do Dia, nos tennos do 

"1"- 375, vm,_do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo __ único, _do _Projeto de f>e.. 
=to Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câma
ra dos Deputados), que aprova o ato 'lue renova a 
concessão onto<gada à· SOCIEDADE RADIO VlLA 
REAL L1D". para explorar serviço de radiodifusio 
sonora em onda média na cidade de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso. (Dependendo de parecer da Comis
são de Educaçio) 

-Item 19-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos teunos do 
art. 375, VID. do Regimento Jntemo) 

Disrussão, em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câmara dos 
Dep1tados), que aprova o atp que renova a concessão 
outorgada à SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARA
NAENSE SI A para explomr serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão), na Cidade de Londrina. Esta
do dO Paru>á. (Dependendo de ~r da Comissão de 
EducaçiO) 

-ItomlO-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"69, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos temlos do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câmara dos 
Deputados~ que aprova o ato que ooto<ga permiSSão à 

Mariana. Estado de Minas Gemis. (Depeodeado de pore
=da Comisslo de EducaçiO) 

-Itom21-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 8, DE 1994 
(Inclui do em Onlem do Dia, nos tem101 do 

art. 375, VID. do Regimento Interno) 

Discussão, em blmo tlnico, do Projelo de Do=to 
Legislativo n• 8, de 1994 (n• 303/93, na Clmara dos De
putados). que aprova o ato que renova a peuniulo ou
to<gada à RÁDIO aJL1URA DE PAULO AFONSO 
L TD", para explonr ser.~ iço de radiodifuslo sonora em 
!mqilência modulada na cidade de Poulo Af01110, Estado 
da Bahia (Dependendo de I'"""= da Oxnisslo de Edu
caçiO) 

-Itemll-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"20, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos texmos do 

art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Discussão, em blmo tlnico, do Projeto de Do=to 
Legislativo n• 20, de 1994 (n• 266/93, na Clmara dos 
Deputados), que aprova o IID q:~o ~· a pennisdo 
outmgada à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFU
SÃO LTD", ab!almente denominada REDE Ffumc DE 
COMUNICAÇÃO LTD', para explorar serviço de ra
diodifusão sonon. em Creqa&cia modnltdl na Cidade de 
São Jos6 dos Pinhais, Estado do l'u1nL (Dependeado 
de pan=r da Oxnissão de EducaçAo) 

-ItomZ3-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"21,DE1994 
(Inclu!do em O!dem do Dia, nos temlOI do 

art. 375, vm;doRegimemo Interno) 

Discussão, em tumo tlnioo, do Projeto de Do=to 
Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292193, na Clmara dos 
Deputa~). que aprova o ato que =ova a permissio da 
FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE 
L TD", para explorar serviço de radiodifu&io oonora em 
freqüência modulada na Cidade de AI<:ovet'de, Estado de 
Pernambuco. (Dependendo de - da Comissio de 
EducaçiO) 

-ItemZ4-
PROJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 

N" 26, DE 1994 
(Incluido em ()Idem do Dia nos lemlOS do 

art. 375, VIII, paril.grafo ánico, do 
Regimento Interno) 

Discussão. em tumo único. do Projeto de Decn:to 
Legislativo n• 26, de 1994 (n" 3441'}3, na Clmara dos 
Deputados), que aprova o ato q:~e ooto<ga pennissio l 
RÁDIO CAMPOS DOURADOS FM LTD' para expJo. 
mr serviço de ratliodifus!o sonora em freqü&lcia modu
lada na Cidade de Medianeim, Estado do l'u1nL (De
pendendo de-da Comissão de EducaçiO) 
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-ItemZ5-

i'RüJEfO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"39,DE1994 

!''·:h,!.ído em Ordem do Dia, nOS-teiinos do 
·"'· 375, vm, doRegimemo Interno) 

!J1scussã~ em tumo únicc, do Projeto de Decreto 
' .; .. o n• 39, de 1994 (n• 296/93, na Câmara dos 

• 1 • • ). que aprova o ato que ootorga pennissão à 
• ' '11 ' m;RRA NEGRA FM L TO-, para explorar ser

, h; !"":ldiodifusão sonora em freqíiência mcxlulada na 
'. '"""" de Alterosa, Estado de Minas Gerais. (Depend· 
t.~!•ltC ~!:parecer da Comissão de Educaçio) 

-Item29-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 117, DE 1994 
O nt·luido em Ordem do Dia noS teiiiiOs do 

ilrt. 336, b, do RegimeniO Interno) 
1 ~l"t1lssão. em turno único, do Projeto de Lei da 

· o n" 117, de 1994 (n• 4.151/93, na Casa de ori· 
··' <·w· altem dispositivos do Decreto-Lei n° '227, de 

· ··v,.~reiro de 1967. 
(Dependendo de pm-eceres das Comissões de As

• ·• ''" ~üclals e de Serviços de Infra-Estrutura) 

-Item30-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 122, DE 1994 
r F.m regime' de urgência, nos termos do 

art. 336, b, do RegimeniO lnlemo) 

! ·: .t:ussão, em turno úriico, do Projeto de Lei da 
." 122, de 1994 (n• 4.714194, na Casa de ori· 

. ·•· al,.... a redação do parágrafo único do art. 60 
8713, de selembro de 1993. (Dependendo de 

· , . Comissão de Constiruição. Justiça e Cidadania) 

-Item31-
:$-0JETO DELE! DA CÂMARA 

N" 123, DE 1994 
; Rm regime de UtE~ncia, nos termos do 

.m. 336, ''b", do Regimento Interno) 

~ ~i,;cussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da 
.!0 123, de 1994 (n° 4.717/94, na Casa de ori· 

-;·1·· altera a redaçã.O do art. 1° da Lei n° 6.463, d~ 
<. ·• ""'Tibro de 1977. (Dependendo de parecer da Co

. l• ... Assuritos Económicos) 

-Item 34-
; 'ROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 136, DE 1994 
. 'uído em Ordem ao Dia nos termos do 
•• t. 336, ''b", do RegimeD.to Interno) 

• •~->(Ussão, em turno único, do Projeto 00 Lei da 
· u· 136, de 1994 (n• 4.801/94, na Casa de ori

'-:.:. cria e transforma, no quadro permanente de 
',, Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho 

·. !:.: . ..:íão, os cargos que menciona e dá oolr~ pro~i· 

' ·.\e pendendo de parecer de Comissão de Coosti
tuf-:•w. Justiça e Cidadania) 

-Item38-
PROJETO DE RESOWÇÃO N" 122. DE 1993 

(Em ~gime de urgência oos lennos do 
art.. 336, "c'\ do Regimeri.to Interno) 
~~em~IOoomoPro~m 

deResoluçãon°94, de 1994) 

Discussão, em mmo tlnico, do Projeto de Resolu
ção n• 122, de 1993, de autoria do Se...dor Marco Ma
ciel, que cria a Comissão de Ciência e Tecnologia. (De
pendendo de p<UOCeres das Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania e Diretora) 

·-Item39-
PROJEfO DE RESOWÇÃO N"94, DE 1994 

(Em regime de urg&cia nos termos do 
art. 336, "c", do Regimento Interno) 

(Tramitando em con}lnto com o Pro~m de 
Resolução n• 122, .de I 993) 

Discussão, em turno 'Único, do Projeto de Resolu
ção n• 94, de 1994, de autoria do Senador Cootinho Jor. 
ge, que ahem o Regimento Interno do Senado Federal. 
transfonnando a Comissão de Educação em Comissão 
de Educação, Ciência e Tecnologia. (Dependendo de pa· 
receres das ComisSões de Constituição, Justíça e Cida
dania e Diretora) 

-Item48-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

N" 15l,DE 1992 
(lncluído em Ordem do Dia nos termos do 

art. 172,l,doRegimenmlnlemo) 

DisCussão, el:ii tumo único, do Projeto de Lei da 
Câmaia n• 15 I, de I 992 (n• 1.002, na Casa de origem), 

-- -- que dispõe sobre a extinção da conlribuiçio sindicaJ a 
que se ~fen:m os arts. 578 a 59 I da Coosolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei D0 5.452, 
de 1 • de maio de 1943 e dá outms providências. lendo 

-- Parecer proferido em Plenário, ReiaiOr. Senador 
Eduardo Suplicy, fa\!Otável ao Projeto, com emendas n°s 
1 e 2. que apresenta-, em substiiuiçâo à ComiSSão de As
suntos Sociais. 

(Dependendo de parecer sobre a emenda D0 3, de 
Plenário) 

-Item49-
PROJEfO DE LEI DA CÂMARA 

N• II9, DE 1993 

Discussão, em tumo úD..ico. do Projeto de Lei -da 
Câmara n• 119. de 1993 (n• 1.203/91, na Casa de ori· 
-gem), que denomina ''Luis Fausto de Medeiros" o Porto
llha de Areia 8nç1Ca, siruado no município do mesmo 
nome, Estado do Rio Grande do Norte, tendo 

____ ~_f3_v_gráv~L sobn° I 13, de 1994, da Comissão 
- de Educação. 

-Item 50-
- ---PROJETO DE LEIDA CÂMARA 

N" 231, DE 1993 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara n• 231, de 1993 (n• 2.223/91, na Casa de ori
gem), que institui o Dia do Petioquímico, tendo -

Parecer favori.vel. sob n• I 15, de 1994, da Co· 
missão 
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-de Educação. 

-Item 51-
PROJETO DE l.BI DA CÂMARA N" 24, DE 1994 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmam n• 24, de 1994 (n• 557/91, na Casa de origem), 
que dispõe sobre a construção de crecbes e estabeleci· 
mentçs ~ pré-escola, tendo 

Parecer favorável, sob D0 232, de 1994. da Co
missão 

- de A-untos Sociais. 
-Item 52-

PROJETO DE l.BI DO SENADO N" 232, DE 1991 
~Mdo em.Onlem do Dia nos teonos do 

art. 254, pan\gmfo único, do Regiinento Interno) 

DiscuSsão, em turno ónico, d6 Projeto de Lei do 
Senado n• 232, de 1991, de autoria do Senador Jutahy 
Magalhães, que autoriza o Poder Exea~tivo a definir as 
tellllS indispensáveis à preservação ambiental, integran
tes dos bens da Unillo e dos Estados, na fonna do art. 

_23,YI e Vll, combinadocomoart. 24, VI, da Constitui-
çllo FOderal, tendo - - - -

Parecer oontrário, proferido em Pletrário, Relator: 
Senador Rooan Tito, em substituição à Comissão de As
suntos Sociais. 

-Item 53-
PROJETO DELBI 00 SENADO 

N" 11, DE 1994- COMPLBMENTAR 

Discussão, em.,tumó único, aõ Projeto de Lei do 
Senado n° 11, de 1994-Complementar, de autoria do Se
nador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de recur
sos do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social -
F AS, e dá outras providências, tendo 

Parecer sob n°227, de 1994daComissãode 
- Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto 

com emendas 1 e 2-CAE, que apt1'senta. 

-Item 55-
PROJETO DE LBOO SENADO N• 73, DE 1991 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 172, I, do ReginieDtO lntemo) 

De autoria do Senador Jutaby Magalhães, que 
dispõe sobre isenção do ÍD.lJX'StD de renda para bolsas de 
estudos de médicos residentes e: _remuneração de estu~ 
dantes em estágio parn complementação de estudos uni
versitários. (l)ependendO de parecer da Comissão de As- _ 
suntos Econômicos) 

-Item 56-
PROJETO DE LEI DO SENADO N"!30, DE 1993 

(lncluido em Ordem do Dia n~s termos do 
art. 172, I, do Regimento Interno) 

De autoria do Senador Mansueto de Lavor, que 
concede ao idoso e ao deficfente físico oti mental, o be
nefício da percepção de um salário mínimo mensa1, des
de que comprovem não possuir meios de prover a pró
pria manutenção ou tê-la provida por sua família. regula~ 
mentando o inciso V do artigo 203 da Constituição Fe
deral. 

(Dependendo de pareceres das Cooússões de As
suntos Sociais e Assuntos Econômicos) 

-Item 58-
MENSAGEM N" 314, DE 1994 
ESCOLHA DE AUI'ORIDADE 

(lncluido em Onlem do Dia nos tennos do 
art. 28 I do Regimento Interno) 

Discussão. em turno único, do Parecer n" '2:37. de 
1994, da Comissão de Constítuição, Justiça e Cidadania 
sobre a Mensagem n• 314, de 1994 (n• 899/94, na ori
gem), de 24 de ootubro do =nte ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deh'benção do 
Senado aescolbadoSenhorVALDm RIGHETTO, pam 
exe= o cargo de Ministro Togado do Tn'bunal Supe
rior do Trabalho. 

-Item 59-
MENSAGEM N" 349, DE 1994 
ESCOLHA DEAUI'ORIDADE 

(Incluido em Onlem do Dia nos termos do art. 
~81 do Regimento Interno) 

Discussão, em tumo único, do Parecer n" 236, de 
1994, da Cooússllo de Constituição, Justiça e C"!dadania 
sobre a Mensagem n• 349, de 1994 (n• 991/94, na ori
gem), de 11 de junho do corrente ano, pela qual o Se
nhor Presidente da República submete à deliberação do 
Senado a escolha do Senhoc EDSON RODRIGUES
CHAVES para exercer o cargo de Conselheiro do eon:
selbo Administrativo de Defesa Econômica. 

-Ikm60-
- MENSAGEM N" 376, DE 1994 
ESCOLHA DE AliTORIDADE 

Discussão, em turno único, do Puecer n" 289, de 
1994, da Cooússllo de Assuntos Econômicos sobre a 
Mensagem n• 376, de 1994 (n• 1.125/94, na origem), de 
8 de dezembro do CO(rellte ano, pela qual o Senhor Pre
sidente da República submete à dehbe~ do Senado a 
·escolha do Senhoc PERSIO ARIDA para exercer o car
go de Presidente do Banco Ceillial do Bmsil. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto i:lloeoa) - A Presidência 
vai ler, para conhecimento do Plenário e pam que conste dos 
Anais, o Ato Convocatório da 11• Sessão Legislativa Extraordiná
ria da 4g- Legislatura. 

O Presidente da Câmara dos Deputados e o ~idente do 
Senado Federal, no uso das atribuições que lhes confere o art. 57, 
§ 6", IL e§ 7•, da ConstituiçãO da República Federativa do Bnsil e 
considerando o relevante interesse público, resolvem convocar ex
traordinariamente o Congresso Nacional no periodo de 16 de de
zembro de 1994 a 31 de janeiro de 1995. para os trabalhos referen
tes a: 

!. apreciação: 
1.1 das matérias a que se xeferem os arts. 48 a 52,61 a 66 e 

165 a 167, da Constituiçllo Federal; 
I :Z dos projetos de lei em tramitaçllo na Câmara dos Depu

tados, no Senadoj~_ederal e no Congresso Nacional; 
2. comissões pemianentes e temporárias da Câmara dos De

putados, do Senado Federlll e do Congresso Nacional; 
3. dar cumprimento ao disposto nos arts. 78 a 81 da Consti

tuiçllo FederaL 
Brasilia, 15 de de:remb<o de 1994." 
O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peço a pa

lavra para uma breve comunicação. 
O SR. PRESIDENTE (Humbert<> Luoeoa) - Conoedo a 
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palavra ao nobre Uder Mauro Beoevides. pulaçl!o, sempre aescente em ~ia da chegada de migran-
0 SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para uma co- ~ tes atraídos pelos grandes projetes de miueraçiio. O mais lastimá

municação. Sem Ievisão do Ollldo<.)- Sr. P=idente, anles de V. vel é que a suposta geraçiio de elliiX"gos nio significru desenvoi
Ex• encemtr os lmbalhos da pteSente sesslo, desejo regiStrar a pos- vii:nenl.O ccoo.ômioo oo. social para Marabá. nem a elevação do Di
se, hoje, como ~Iro do Supiemo Tribunal Federal, do ex-Se- vel de vida da população. 
nador Mauricio Corr&, que. há poucos: dias, ocupando a tribuna Apesar de niio ser o município responsável pela atração da 
do Senado Federal, apresentou as suas despedidas deste Plenário, pop.Ilação migrante: é das autoridades municipais que ~ exige o 
que integrou durante oito anos e do qual foi, sem dúvida. uma das atencfimento das necessidades básicas da comunidade._ E por isso 
figuras mais preeminentes. - - - qUe venhO ckmuiciar aOs-Si-s. SenaclOres que-õ município de Mm~ -

Às 17h de hoje, S. Ex' foi empossado membro daquela Cor- bá- onde vivi saudosos anos de miuha vida -pode ser i=media
te Suprema. Ao registiar esse fato auspicioso; desejamos fonnular velmente prejudicado se a Companhia V ale do Rio Doce levar 
ao novo Magistrado votos de uma atull.çio brilhante, como foi o para outro município á nietalurgia do Projeto Sa.Iobo. 
seu trabalho nesta Casa ~presentando o povo de Brasllia.. O mais grave é que esse piojeto, com inVeStimento esti.ola-

Homem de f9f!Daçio jundica anaigacla, implementando ad- do em I bilhão de dólares, vai estimular novo fluxo migmtório 
miravelmente os requisitos constitucionais do notável saber juridíM para Marabá. aumentando os problemas sociais do municipio. 
co, tenho certeza que a sua presença naquela Casa, o Supremo TriM Como cOnScqü.ência., vão aumentar os problemas de sallde, saneaM 
bunal Federal, há de ser Sempie marcante, com a pieOCUpação de mento, educação, !IKl<lldia e seguiDDça pública, sobretudo ponJUe 
jamais se desvirtuar ali aquilo que fOl' fundamenlalmenr.e do DireiM sá() cada vez mais escassos os_ rcaii'SOS aça.mentários do n:nmiápio. 
to e da Justiça: - _ _ - - -~-- _]_PQr-issoqUe-lodiuibã espera ansiosamelieque a usina me-

. Portanto, quero -saudar desta tribuna a presença~oo -Supri-- talúrgica do Projeto Salobo da Companhia Vale do Rio Doce seja 
mo Tnõunal Federal, do ex .Senador Mauricio CorrSa e natural- instalada naquele município, onde existe infra-estrublm adequada 
mente desejar-lhe um trabalho fecundo em favor daquela Corte e, para a obra, assim como a localização favorável à ID8.IECW da Fer-
sobretudo, ela correta aplicação dos princípios ela JustiÇa. rovia Carnjú-ltaqui esta sem, antes de tudo. lli!Jll medida de jlstiça. 

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Cooeedo a ' O SR. PRESIDENTE (Humheno Lucena) - Na piesente 
palavra ao nobre Senador Airton Oliveira. sessão. tenninou o prazo pam a~tação de emendas ãs seguin-

O SR. AIRTON OLIVEIRA (PFL-AP. Prommcia o se- tes matéria~ 
-guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, antes de -Projeto de Lei ela Cãmara n• 248, de 1993 (N" 4332193, 
iniciar meu pronunciamento, desejo pedir aos Senadores que aqui na Casa de origem), que regulamenta o § 3° do art. 8° do Ato das 
IepieSentam o Estado do Pará que me penloem a intervenção num Disposições Coostitucionais Transitórias, dispondo sobre a repaxa
assunto que não diz respeito ao meu Estado, o Amapá. De fato, ção de nabJreza econômica ; e 
trata-se de um problema que esti sendo enfrentado pela cidade de -Projeto de Lei do Senado n° 402, de 1991, de autoria do 
Marabá, à qual me unem laços sentimentais próprios de um bnsi- Senador Moisés Abrão, que dispõe sobre os planos de benefícios 
Ieiro que morru ali 12 anos de sua vida. Portanto, mais uma vez, das entidades fechadas de previdência privada patrocinados por 
peço desculpas aos Seuado= paxaenses pur defender aqui os inte- entidades ela administração indireta ela União. 
resses de Marabl, lembrnhdo que faço isso em nome do grande a- O Projelo de Lei ela Câmara n• 248. de 1993, nio recebeu 
rinbo que tenho pelo povo daquela cidade. emendas e sení incluído em Ordem do Dia opxtunamenle. 

O problema a que me IefliD diz respeilo à jazida de cobre O Projeto de Lei do Senado n' 402, de 1991, ~recebeu 4 
do igarapé Saloho, descoberta pela Companhia Vale do Rio Doce emendas e Ietoma à Comissiio de Assunlos Econômicos paxa emi
em 1977, no município de Marabá. O reConhecimento geo16gico tirparecer sobre as em.~ndas. _ 

~bonma::::~!e~~; ~~~:!=. ~~er: ~~ SãO ãs segtlmtes ãs emeiidas apresentadas: 
essa mina conb!m ouro, prata e molibdénio- um miuério utilizado EMENDAS (DE PLENÁRIO), OFERECIDAS 
em ligas metálicas. Com uma viela útil pievista de 30 anos, a ex- AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
plornção ela jazida devexá produzir um lotai de 255 milhões de to- N" 402, DE 1991__ 
neladas de min6rio. - - - ------ -- -

Disso resultará a produção de 200 mil tonelaclas de cobre 
metálico por ano, tendo como sub-produto oito toneladas anuais 
de ouro, TI tonelaclas de prata e 200 mil toneladas de ácido sulfú
rico. Em dezembro, a V ale do Rio Doce conclui o estudo de viabi
lidade técnico-econômica do Projeto Saloho, devendo as obras ela 
mina e ela refmaria se iniciarem em 1995. O grande problema é 
que a Vale do Rio Doce quer levar a usina metahírgica de cobre e 
seus efeitos económicos para outro ·município, desconhecendo o 
direito que o povo de Marabá tem a esses benefícios. 

Há quase três décadas o município de Marabá concentra um 
significativo fluxo migratório, em função dos grandes projetos mi
nerais instalados em seu tetritório. A população, que em de 24 mil 
pessoas em 1970, saltou pm:a 170 mil em 1993, num crescimento 
superior a 700%. Se os grandes empreendimentos inauguraram um 
novo ciclo econômico na região, também produziram a desordena
da ocupação do espaço flsico municipal. 

O maior exemplo desse desequibôrio é a deterioração da in
fra-estrutura para o atendimento das necessidades mínimas da po-

Que dispõe sobre os Planos de Beoeficios das 
entidades fechadas de Previdência Privada patroci
nados por eotidades da Administração lndireta ela 
União, nos termos do art. 235 D, "d", do Regimento 
Interno. 

EMENDA N' 4-PLEN 

O art I 0 passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 1 o Para os planos de beneficias a serem cons
tibJidos p:rr novas entidades f~adas de previdência pri
vada das quais as patrocinadonls sejam autarquias, funM 
dações públicas, empiesaS públicas e sociedades de eco
nomia misla de administração indireta da União, as con
tribuições estarão sujeitas às seguintes lirilffãções: 

I - Não poderio exceder, no mesmo perlodo de 
tempu, 50% (cinqüenta pur cento) do montante vertido 
pelos próprios participantes para fmanciameiltO dos pla
nos das novas entidades; 
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n - Não podemo ser autorizadas cobertu= de 
patrociDadoms para ~ficits causildos pelo desempenho 
fmancciro negativo do plano, exceto nos casos de even
tuais aplicações compu!s6rias delenniDallos pelos órgãos 
noanativos, ou por reajustes coletivos de salários que 
superem o indice de inflaç-io do periodo considerado, 
c:oncedido db:etam.ente ou através de promoções coleti
vas, reestruturações: de cargos ou a qualquer outro título. 

Art. 2° Às entidades referidas no artigo anterioc que vieram 
a ser constituidas, Dão serio concedidos prazos pan qualquer 
adaptaçio, dcverio ser adotados de imediato, os dispositivos do 
art.. 1°, incisos I e n 

Justlllcação 

O art. 1° da fonna ~sta de regulamentação por lei ordi
nária das novas entidades, se adequa petfeitamente aos princípios 
do ato jnfdico perfeito e do din:ito adquirido. 

Os futuros participantes destas novas entidades não poderão 
soscj.tar ft'cl'tnf!ÇÕC's judiciais. 

Por a~tro lado, as reservas serão constiruídas adequadamen
te sem o risco de qualquer recom.posiçio de reservas afetadas. por 
decisão judicial, num montante tal que conflitaria com a intenção 
dop!Ópio PLS n• 402/91. 

Para que tal fato seja evitado, propõe-se esta emenda que 
ajusta os crit6rios propostos para a-s novas entidades que venham a 
ser criadas. 

No inciso D do art. 1° em ~ersas oportunidades as entida
des fechadas de previdência privada se viram obrigadas a investi
memos COIIlJ'llsórios que redundaram em prejulws comprovados 
em suas reservas técnicas destinadas a compromissos futuros (cite
se OFND, debênblre$ Sid.erbms,IDA., etc). Mais recentemente as 
emidades agregadas numa associação, passaram a defender em 
bloco a inconstitucionalidade de tais compulsórios. Em todas as 
oponunidades foram-lhes reconheciào&~os direitos pleiteados. 

Em mzão destas siluaçõe's passadas propõe-se uma salva
guania aos riscos de aparecimento de déficits, que venham a ser 
provocados por agentes extemos à gestio profiSSional das entida
des fechadas de previdência privada. 

Tal proposiçlo já. inclusive está contemplada adequadamen
te no Decreto n• 606192 de 'l!J-7-92, pósterior, portanto, ao PLS n• 
402/91 agora sendo analisado. 

No art. 2° Em se t:ratando de entidades a serem constituídas, 
é desejável que, de imediato, enquadrem-se nos dispositivos do 
novoart. 1° 

' Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994.- Senador Mar· 
do Lacerda. 

EMENDA N• 5-PLEN 

O inciso I. do art. 1°, passará a ter a seguinte redação: 

"Art.lo ......... _ ..... -····-·---··-.. --··-·----
...... ~.: .......... --··-·-·------·-·-·-··-···--·---·· 
L - nlo poderio exceder, :no mesmo periodo de 

tempo, 100% (cem por cento do mqo.lante vertidÇI pelos 
participantes pam. custeio dos planos de benefícios; 

Justificação 

O projeto de lei de autoria do ilustre Senador Moisés Abrão 
tem o elogiável objetivo de colocar termo aos excessos e desvios 
do sistema de previdência complementar no Brasil, particularmen
le no que respeita as elltidades patrocinadas com =ursos públicos. 

Motivado nos melhores propósitoS, à-projeto de lei merece, 
no entanto, alguns reparos de pequena extensão. 

E que, como se sab:eo a instituição -de planos de beilefícios, 

nos segmentos privado ou público da 'economia, ao tempo em que 
constitui política de recursos humanos indispensável à o•imização 
da produtividade das empresas, configura expressivo -instrumento 
de formação de poupança. Daí a importância para o processo eco
nômico e social do País do incentivo ã criação e ao fortalecimento 
dos planos de previdência complementar, conforme previu a Lei no 
6.435/77, que regulamenta o sistema. 

Nesta medida. verificamos que, pretendendo dar cabo aos 
absurdos que vêm sendo cometidos ao longo dos anos, o projeto 
de lei, na sua redação original, poderia vir a estabelecer limites im
praticáveis tecnicamente. 

De fato, ernOOra, neste momento, a economia do País cami
nhe para a desejada estabilização, é certo que a capacidade e a cul~ 
tura de poupança dos participantes do sistema complementar de 
ap:>sentadorias pode não suportar o estabelecimento de contribui
ções na razão de uma medida de custeio para a patrocinadora para 
cada duas exigíveis dos participantes. 

Por esta circunstância, sugerimos a elevação do limite má
-Ximo à paridade contributiva, que nos parece exeqUível, uma vez 
que alguns exemplos já ocorrem até mesmo entre as entidades pa
trocinadas por empresas públicas, como é o caso da Caixa Econô
mica FederaL 

Sal!) das Sessões, 15 de dez.embro de 1994.- Jacques Silva. 

EMENDA No 6-PLEN 

Dê-se ao art. 2° ~seu parágrafo. a seguinte redação: · _ 

"Art. zo As entidades referidas no artigo anterior 
cujos planos de custeio prevejam contribJições da patro
cinadora superiores ao-limite ftxado no incis-o I do mes
mo artigo, terão praro de dois anos, contados da publi
cação desta lei, para efetuarem as adaptações necessárias 
em seus planos de benefícios e de custeio, de fonna are
duzir as contribuições ao máXimo admitidos nesta lei. 

Parágrafo único. As entidades deverão apresentar 
ao 6rgão executivo de fiscalização e controle do Minis
tério da Previdência Social, no prazo de noventa dias, 
contados da publicação desta lei, plano de adaptação que 
poderá prever, até o prazo de que trata o capnt, contriw 
buições da patrocinadora qão superiores a 150% do 
montante vertido pelos participãntes." 

Justificação 

O projeto dé lei de autoria do ilustre Senador Moisés Abrão 
tem o elogiável objetivo de colocar termo aos excessos e desvios 
do sistema de previdência complementar no Brasil, particularmen
te no que respeita às entidades patrocinadas com recursos públicos. 

Motivado nos melliores propósitos, o projeto de lei merece, 
no entanto, alguns reparos de pequena extensão. -

É que, como se sabe, a inStituição de planos de benefícios, 
nos segmentos privado ou público da economia, ao tempo em que 
constitui pOlítica de recursos humanos indispensável à otimização 
da produtividade das empresas. configura expressivo instrumento 
de formação de poupança. Daí a importância para o processo- eco
nômico e social do País do incentivo ã criação e ao fortalecimento 
dos planos de previdência complementar, conforme previu a Lei D0 

6.435!77, que regulamenta o sistema. 
Nesta medida, verificamoS que, pretendendo dar cabo aos 

absurdos que vêm sendo cometidos ao longo dOs anos, o projeto 
de lei, na sua redação original, poderia vir a eStabelecer limites im
praticáveis _!cenicamente. 

No que se refere à of,eraéiCnialidaáe das adaptações neces
sárias, no art. 2° e seu parágrafo único, procuramos estabelecer o 



9400 ·;,. < loira 16 DIÁRIQDQÇQNGRESSONACIONAL(Seçioll) Dezembrode1994 
.~~~-----~~~======~==~~~--------~~~~ 

pra7,(, m<i..\i.mu para a apn.:,:,:..IL .,ao de programa de ajustamento Quanto à operaciooalidade das adaptações necessárias, no 
dos plano:; d~· custeio, a ser ap •.. lado pelo órgão exeçutivo do Mi· _3.1_!._ 3°,_p_rçocupou·nos estabelecer limite razoáVel para verificação 
nistério da Previdência Social, c i.mplemenladõ en:i atê dOis anos, da pcmistência de eventual insucesso fmanceir9 cop.tinuado, para 
contados da publicação da IeL No referido par.\grafo único, peimi- impor procedimento tendente a equilibnu: os planoo nestas condi
timo-nos propor a reduÇão gradual das contribuições da patrocina- ções. através da necessária redução de benefícios de ap:>Sentadoria 
dora, limitadas a 150% (cento e cinqüenta por cento) das efetuadas _ ain<la a_CQilceQ.:r, A _fix~o do triênio para estudo dos desequilí
pelos particfpantes. Esta faculdaCle pretende diiDinuii as díficulda- brios fmanceiros, garantiria ãs entidades, em faVor dos seus asso
desde adaptação, amortecendo os reflexos negativos de uma brus- ciados, periodo de recuperação econômi'?3- an~ ~_diminuição de __ 
ca perda de receita líquida, que poderia resultar em co~ências benefícioS. _ -_ __ _ __ - _ ·-, _ _ _ __ __ _ ~ _ _ __ _ 
indesejáveis de insolvência financeira. · Sala das Sessões. IS de dezembro de 1994.- Jacques Silva. 

Sala das Sessõe~ 15 de dezembro de 1994.- Jacques Silva. O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) - Nada mais 
EMENDA N°7~PLEN havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, convo-

' ....... :>'1 art. 3°, a <;eg•'i''' •t>"dação: candõ se5Sã0 éXtiiõfdüiãila a ·realizar.se hoje, às 18h10min, coma 
seguinte. 

ORDEM DO DIA 
-l

REQUERIMENTO N"961,{)E 1994 

"Aru 3° Os tL equilíbrios fmanceiros doravante 
apur:tdos nos planos, t.:~uando mantidos por três exerci~ 
dos consecutivos, serão superados com a redução de be~ 
nefícios a conceder, através de reforma regulamentar a 
ser submetida ao órgão executivo de fiScalização e coo~ 
trole do Ministério da Previ ciSne ia Sociã.l. ,r Votação, em rumo Único~ do Requeri.t:Oento é 961, de 1994, 

Justificação do Senador Jutahy Magalhães, solicitando, nos termos do art. 172, 
_ __ _ _ ___ .inciso I, do Regimento Interno, a inclu_são em Ordem do Dia do 

. O projeto de lei de autoria do ilustre Senador Moisés Abnlo Projeto de Resolução n• 110, de 1992, de iniciativa da Conússão 
tem o elogjável objetivo de coJocar termo aos excesS9S ~ _d_esvios ___ Dirotora, que altera 0 Regulamento Administrativo do Senado Fe-
do sistema de previQSncia complementar DO Brasil, particularmen~ deral, e dá outras providências. 
I e no que respeita as entidades p' :'ICinadas com recursos piblicos. 

i\l· •i:v:-!.do nos meJhonos rropósitos, o projeto -de lei merece. 
ml entapt~), alguns reparos de pequena extensão. 

-2-
PROffiTO DE LEI DA CÂMARA l'Í" !26 DE 1994 

E qvc, wmo se sabe, a instituição de planos de benefícios, Discussão, em -blmo único, do Projeto de Lel da Câmãra n° 
nos segmentos privado ou público da economia, ao tempo em que 126, de 1994 (n° 4~04194, na Casa de origem), de iniciativa do 
constitui política d.e recursos humanos indispensável à otimjzação Ministério r_t1Qli_ço_ 4a__QtPã_ot-que in.~l_as ç3!_egÇ)t'ia_s _funcionais de 
da produtividade das enipresas, configura expressivo insirumCrito -- Auxijiares de _r~. Administrativo, de Vi,gilância e Artesa~ 
de formação de poupança. Dai a importância_ pam o_ processo _ec»-___ ~-º oo_Nivel d_ç___ô.~isJen.te_,~dá_ ootras providências, tendo 
nômico e social do País do inceõtivo à Criação e ao-fcita:ICcimento - Parecer de PleQári.o_, _em substituição à Comissão de 
dos planos de previdência qomplementar, conforme previu a Lei n° Constituição Justiça e Cidadania, Relator: Senador Francisco 
6.435/77, que regulamenta o sistema. __ Rollemberg,_fª_yoráveL _ 

Nesta medida, verificamos que, pretendendo dar cabo aos 
absurJos que vêm sendo CODl~Udos ao longo dos anos, o projeto O SR~ PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Está encena~ 

da a sessão. 
de lei, mt sua redação origin.1l, poderia vir a.eslabelecer limites im
}JraticáveJs tecnicamen~._ · - - -· - · · - (/..e.'tfl!fla-se a.sesJiio às 18h2mín.) 

Ata da 2022 Sessão, em 15 de dezembro de 1994 
48 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-
Presid~ncia do Sr. Chagas Rodrigues 

ÀS /8 HORAS E /0 MTNUTOS ACHAM-SE PRESENTES Portella - Mansueto de Lavor Márcio Lacetrla - Man:o Maciel -
OS SR-::. SENADORES: -- --- --- -- ~---- ----Marluce Pinto- Mauricio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Fi-

,\f[onso Camargo -- Airton Oliveirn _ Alfredo Campos _ lho- ~oisés Alrio- ~abor Júnior.- Nelson ~iro -:- Nelson 
Jduízio Bezerra_ Amir Lando _CarloS De'Carli _Carlos Patrocí- Wedekin- Ney Maranhao -Pedro SlDlon- Raunundo Llra- Re
nio- César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Saboia de Catvalho- ginaldo _Ou~- Ronan Tito -_Ru_y_ ~ceiar- Teotónio Vilela Fi
Coutinho Jorge- Dario PereU:a_--[)irceuCameiro- DiVàldo Su_~ lho- Valmir_Campelo- ~~~D ~· 
ruagy - .~pitác1o '?afeteira - FJaviailo MeiO-+ FianciSOO ROilein- o SJl.. PRESIDENTE (Chagas_ RocJr!~_es).- A lis~ de pre
twl g t ~Jht•rto ~~ - Hug 1 ~apoleão- Hum~ Lucena --sença acUSa- o comparecimeDto de 59 Si$. Senadores. Havendo nU-
1· apu m . os la Jumor- JacqtH'~ t:llva- Jarbas Passarinho- João mero regimental declaro aberta a sessão. 
Calmc·n- Joãn França- Joãpl~,,cha- Joaquim Beato- Jonas Pi- S b : .. ....;: d De · · · balh 
nhcir•• · J0nice Tristão- Jt,s.tph:lt Marinho- José Eduardo- José 0 a pro"""s"<'o e _ us, llllCJamos nossos tra os. 
Rtcha ' José Samcy - Jtíuin r' nrise - Jutahy Ma_glUhães- Levy. q_~~:.)_~ ~~t!ri.9 p~erá A_l~iÇI.!~ do_ Expediente. 
Dias - Lruremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Luddio 

É lido o seguínte 
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EXPEDIENTE 
p-ARECERES 

PARECERN'31S,DE 1994 

Da ComWião de Assuntos Sodllis, ao Prqjelo de 
Ld da Câmara li' 80, de 1994, que • A""""""ta parágra
fo ao 1111-860 da CoDBO!ldaçiio das Lois do Trabalho". 

Relator: Senador Lucidlo PorteDa 

I -Relatório 

Compete.à Col!lissio de Assuntos Sociais, nos tennos do 
art. 100, inciso I e IV, <lo Regimento lnt<mo do Senado Fedem!. 
emitir parecer sobre o ProjeiO de Lei da Câmara n' 80, de 1994, de 
autoria do eminente Deputado José Fortunatti. que "Acn:soenta pa.M 
ligmfo ao art. 860 da Consolidaçio das Leis do Trabalho'~ 

A proposiçio, muiiO singela, Jll'OICllde lllo-somonte incmpo
rar ao texiO da legislaçio trabalhista consolidada disposiçio pro
cessual que autoriza o jliz relator, oo processo de rcvisio de dissiM 
dio co1efivo,-a gBilllllir a aplicaçio imodiBia das cHusulas revisandas. 

E o seguinte o teor do tex.to que se pretende incorpomr ao 
art. 860 da CL T: 

''Art. 860 ........ _ ............. -·------------

-· "§:zoo juii'ielit<ir pódédd>Of mero despacho e 
em qualquer fase da tramitaçio do processo, garantir a 
aplicaçllo imediata das cláusulas já deferidas oo acorda
das em dissídio, _f!cordo ou convenção anteriot." 

Na Câmara dos Deputadca a proposição recebeu parecer fa
volive~ à UlllUlÍIDidade, nas Comissões de Trabalho, de Adminis
traçio e Serviço Público e na de Constituiçio e Justiça e de Reda
ção, com substitutivo. 

A aprovação da matéria na Câmara dos Deputados ocomu 
em caráter tenninativo, no âmbito das Comissões. 

No prazo regimental, à proposição não foraril apresentadas 
emendas. 

É o relatório. 

II- Voto do Relator 

O dispositivo. que se pretende acrescentar ao art. 860 da 
CLT através do Projeto de Lei da Câmara n' 80, de 1994. possibi

.lita ao juiz relator do processo de revisão de dissídio coletivo df;M 
terminar, por mero despacho, a aplicação das cláusulas revisandas, 
anteriormente deferidas em dissídio, ou pactuadas através de acorM 
do ou convenção coleliv'a de trabalho. 

Na opinião do autor, "a proteçio do salário, que se encontra 
na lei substitutiva, deve ter instrumentos processuais adequados 
para sua efetividade no plano de Direito Processual". 

Com efeito, assiste ritzlo ao autor neste particular. 
Enb:etait'to, a competência para g~tir a aplicação imediata 

de cláusulas já deferidas anteriOrmente não pode ser atrilxlida ao 
juiz relator isoladamente, mas, sim. ao plenário ou à. seção especiaM 
lizada em dissídios coleúvos, nos tennos da Lei n° 7.701, de 21 de 
dezembro de 1988. 

Trata-se, portanto, de matéria afeta a tnOOnal e não a juízo 
singular ou junta de conciliação e julgamento. Por esta razão, o 
projeto em comento merece allera.Ção para que a competência para 
o deferimento da garantia das cláusulas pretéritas seja do tribunal 
ou seção especializada em dissídio coletivo e não do juiz relator, 
isoladamente. 

O despacho que deferir ou indeferir a pretensão da parte 

deve ser atribuição não apenas do juiz relator, mas também do juiz 
pxesident.e do tribunal, pois é este que na maioria das vezes preside 
a audiência de conciliação. Por esta razio, aCrescentamos ao disM 
positivo a expressão 'Juiz presidente". 

Para agilizar este procedimento judiciãl, admitimos que o 
juiz relator ou presidente possa, ad referendum, decidir pela apli
cação das garantias anteriormente em vigor. 

Outro aspecto importante é não restringir a decisão do juiz 
relator ou presidente. DeveMse JX)Ssibilitar a aplicação integral ou 
parcial dos instrumentos nonnativos revisandos, considerandoMse 
que o dissidio ocorre justamente porque inexiste consenso sobre 
todas as cláusulas. 
- Com estas pequenas alterações procuraiDos preservar a pre-
tensão do ilustre autor, Deputado José Fortunatti. 

Em face do exposto, votamos pela aprovação do Projeto de 
Lei da C:imara o0 80, de 1994, nos termos do seguinte substitutivo: 

EMENDA N' 1-CAS 

(SUBSTITUTIVO) 
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 80, DE 1994 

Aue:scenta parágrafos ao art. 860 da Consoli
dação das Leis do Trabalho. 

-o Congresso Nacional decreta: 
Art •. 1_0 O art. 860 da Consoli<laçio das Leis do Trabalho, 

·aprovada pelo Decreto-Lei n° s:452~ de 1° de maio de 1943, passa 
a vigorar aaescli:!ó dó seguinte§ zo. transformando-se em§ 1° o -
ama! paligmfo único: 

''Art. 860-•••-·---•u•---•·-·----~~; __ . 

§ 2° O juiz relator ou presidente ~ por mero 
despacho e em qualquer fase da tram.itação do processo, 
ad referendum, do plenário ou da seção especializada 
em dissídio coletivo, garantir a aplicação imediata. total 
ou p:m::iãl, das cláusulas já deferidas ou acordadas em 
dissídio, acordo ou convenção anterior; 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Rt?vogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissão, 14 de dezetpbro de 1994.- Jutahy Ma

galhães; Presidente- Luádio PorteDa, Rela10r (Redistribuído)
Jacques Silva - João Calmon - César Dias - Cid Sabóia de 
Carvalho - Reginaldo Duarte - Joaquim Beato - Lourival 
Baptista - Jonas Pinheiro - Carlos Patrocínio - João Rocha -
Hugô Napoleão- Moisés Abrão -João França- Teotônio Vi
lela Filho -Nelson Carneiro -Antônio Mariz. 

PARECER N' 316, DE 1994 

Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro
jeto de Lei da Câmara o0 99, de 1994 (n° 1.770-C, na 
origem) que "I:!_á nova Redação ao parágrafo único 
do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei o0 5.452, de 1° de maio de 
1943, transformando-o em alínea f". 

~elator: Sen.'!!'<>.r Jacques SOva 
E submetido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei_ da 

Câmara n°99, de 1994, de autoria do ilustre Deputado José Cailos 
Coutinho, gue tem pol'" objetiVO;ao -dar nova redação ao parágrafo 
único-do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho, assegurar 
aos sindicatos a prenogativa de expedição de atestados comprobaM 
t6rios da coodiçio de desempregado de seus filiados e demais tra
balhadores da categoria que represenlã. 

Ao justificar sua iniciatiVa., o autor da proposta alega: 
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''O trabalhador em situação de desemprego, sem 
embel!o da situação dramiticil que enfrenla, goza de al
gumas benesses concedidas pelo Poder Público, tendo, 

No prazo regimental, à proposição não foram apresentadas 
emendas. 

É o relatório. 

entretanto, de-superar barreiras bul'OCIÍlticas para com- II- Voto do Relator 
provar sua condição. 

Iressa forma, a nós nos ~ perl.iÍI.ente qUe os - O Projeto de Lei da Câmara D0 40~ de 1994, justifica-se, se-
sindicatos possam dispor da ~gativa de expedir gundo o -aulOr, pela· omissão do Ministério do Trabalho em discí
atestadc) de desemprego. quao:lo for 0 caso, ei_IJ._nome de_ plinar e enquadrar as diversas atividades profissionais que teriam 
seus riliàdos e demais inte-grantes dã categoria." direito à percepção~ adicional de periculosidade. 

Dentre as atividades, de&acam-se as referidas no projeto de lei. 
Por ocasião de sua tramitação na Câmam dos pepltados,, a que se presumem suscetíveis da percepção do adícíooal de insalubri

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público accr- dade, dada a exJX)Sição conlÍDua a situações de risco acentuado. 
tadamente aprovou substitutivo ao projeto no sentido de adequar Proce.®m. de fato, os argumenlOs coleciooados pelo autor, 
às novas funções dos sindicatos o diS{MJSilivo que se pretende alte- uma vez que a Lei o0 7.369, de 1985, que instituiu salário adicio-
mr, por enco'htmr-se.tacitamente revogado pela Lei no 4.589,_ de na] para os empregados do setor de energia elétrica em condições 
1964, que atribuiu ao Departamento Nacional de F.mp1ego e Salá- de periculosidade, perpetrou situação de indesejada distorção, ao 
rio a ftscaliza.çio dos serviços de emprego -de entidades pi'blicas e restringir o beneficio. 
privadas, extinguindo, desse modo, a competência exclusiva dos Por sua vez, o Decreto n° 93.412. de 1986, que regulou a 
sinclicatos para fundar e mail ter agências de colocação.____ _ _ _ __ _ _ _supmcitada lei, restringiu o alcance do "salário adicional" somente 

_ Como se sabe, o desempregado, ãlém de enfrentar a difícil para os eletricitários. ou seja, os empregados de setor de energia 
situação em que se encontra, tem que se submeter a uma série de elétrica. 
enlmves burocráticos a f1m de atestar sua condição. A exclusão dos eletricistas não pertencentes aOs quadros 

Trata-se, sen:i âúvidã.- 8lguma, de medida meritória e de das empresas do setor de energia elétrica é injustificado. A lei não 
grande alcance social, eis que facilitará a obtenção do atestado pode e não deve discriminar o trabalho exercido sob idênticas con-
oomprobatório da situação de desemprego. dições, oomo prevê o inciso xxxrr do art. 7" da Magua Carta. 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Sintonizado com o princípio constitucional, o projeto visa à 
da Câmara n° 99, de 1994, na forma do substitutivo oferecido_pp;-__ ____repaxação de uma injJstiça que há n:wito merecia tratamento legis-
ãquela eas.: ~~ ~ -~ ~ -- ~---- lativo adequado. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994. - Jutahy __ Além_ _dos elefriGistas, os seus auxiliares, expostos igual-
Magalhães, Presidente- Jacques SOva, Relator (Redistrlbuidof- mente aos perigos de obras de alta tensão, merecem remuneração 
João Calm.on - LucKUo Portella - Lourival Baptista - Joa- condigna. parcialmente alcançada com o pagamento do adicional 
quim Beato - Cld Sab6Ía de Carvalho -César Dlas- Jonas Pl- de periculosidade. 
nheiro - Carlos Patrocínio - Moisés Abrão - João França - Ds trabalhados de obras civis oo subsolo, de fundações pro
João Rocha - Hugo Napoleão - Nelson Carneiro - Teotônio fundas ou subaquáticas merecem. sem dúvida, a percepção do adi-
VHda Fllbo -Antônio ~lz. cioual. 

PARECER No317,DE 1994 Cabe obseiVar que não se trata de favor do legislador, mas 
de_ sua justa preocupaçio com atividades que, dadas as condições 

Da Comissão de Assuntos Sodais, ao Projeto adversas e de risco para a sua execução, devem ser mellior remo
de Là da Câmara D

0 40, de 1994, que • Assegura a neradas. Defendemos como princípio que as relações de trabalho 
percepção d2,__tklicional de periculosidade aos eletri· devem ser regidas em grande parte--por estatutos próprios, livre-
clstas e demais trabalhadores que especifica". mente pactuados entre empregados e empregadores. Ocorre, entre-

Relator: Senador César Dias tanto, que o objeto do presente projeto de Iei versa sobre a saúde e 
a segurança do trabalhador, tornando-o de relevância p1blica e de 

I- Relatório interesse âo &tado. Nesse caso, compete ao Estado adotar todas 
. Compete à Comissão de Assuntos Sociais;-noS teiW.os dO as· piõvidências que entender válidas para a prOieção da saúde do 

art. 100. inciso I, do Regimento Interno do Senado Fede:rnl, emitir trabalhador e, sendo assim, a adoção do presente adicional, por 
parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 40, de 1994, de auto:.:-- certo, ínibidi situações de risc_() indese~vC_is~_ uma vez que a sua 
ria do eminente Dep.~tado Henrique Eduaxtlo Alves, que "Assegu~ existência ensejará o pagamento do ad.ÍcíOnal obrigatório. 
ra a percepção do adicional de periculosidade aos eletricistas e de- Em face do exJX>sto, somos pela aprovaçâo do Projeto de 
lnais trabalhadores que especifica". Ld da Câmara n° 40, de 1994, nos termos da suã redação original. 

A proposição visa estender, para os trabalhadores que indi- Sala da ComisSão, 14 de dezembro ôe 1994.:...:. JUtah,Y Mã:-
ca,oadicionalde'insalubridadeprevistow§ J0 doart.l93daU.T. galhães, Presidente- César Dias, Relatoc (Redistribuído)- Cid 

Dé' acordo com 0 projeto, seriam ·beneficiãdos os_ eletricistas Sab6ia de Carvalho - Jonas Pinheiro - RegiDaJdo Duarte -
e auxiliares em obms de alta tensão, assim como oS: trabalhadores Lourival Baptista - Joaquim Beato - Jacques Silva -João Cal· 
em obras civis no subsolo, em fundações profundas ou subaquáticas. moo - Luádio Portella - Carlos Patroánio - João Rocha -

Declara~se, ainda. que serão consideradas obras civis no Hugo Napoleão- Teotônio Vilela Filho- Moisés Abrão. 
subsolo, as realizadas em galerias pluviais e subterrâneas; e PARECER No 318, DE 1994 
fundações profundas, as feitas em tubulações a ~u-~_b~~f? e _a ar 
comprimido. - - -- --- - D8-Coili.iSSiodeAssuDiOSSõCi8iSSoPrOjclod~f.-

Na Câma.xa dos Dep.~tados a proposição recebeu parecer fa- Lei da Câmara D0 93, de 1994 (n° 751-C, de 1991, na 
vorável. à unanimidade, nas Comissões de Trabalho, de Adminis- origeiJ)}, que "dispõe sobre o -direito de empregados 
traç~o e Serviço Público e de Constituição e JustiÇã -e de ReâaÇ.ão, -.que-gOzam de alguma forma de estabilidade definida 
em caráter terminativo. da lei". 
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Relator: Senador Jonas Pinheiro 

I -Relatório 

É submetido à apreciação desta Comissão o Projeto de Lei 
da Câmara n• 93, de 1994, de autoria do deputado Ernesto Gtadel
la, que veda dispensa, afastamento ou suSpensão dos empregados 
que gozem de alguma forma de estabilidade defmida em lei, de ca~ 
:rãter efetivo ou de suplência., "antes de competente averiguação da 
falta grave a eles imputada, na Justiça competente •. Iiieâianm" sen~ 
tença transitada em julgado". ___ _ 

Justificando a iniciativa o autor afiiiDa: 11as centenas de diri~ 
gentes e delegados sindicais demetidos por justa causa, suspensos 
ou afastados, cujos processos rolam hã anos na Justiça. em suas di
versas instâncias mostram que os empregadores utilizam-se de um 
vazio na atual legislação pora discumprir esse importante direito 
do trabalhador". Segtmdo ele estas empresas "apenas alegando a 
falta grave afastam. suspendem ou demitem (X)I' ·~sta causa" o 
empregado que tem estabilidade garantida_ em lei". Em dec.onéncia 
estes empregados têm, ainda segundo o autor, de recorrer à Justiça 
do Trabalho contra esta arbitrariedade. 

A proposição foi aprovada na Câmara dos DeputadOs, com 
pareçer pela constiruciooalidade, juridicidade e técnica legislativa 
da Comissão de Constituiçip e Jgstiça e de Reda.ção, e com pare
cer da Comissão de Trabalho, de Administração e 'Serviço Públioo, 
reconh~ndo a procedência e o mérito de referida proposição. 

E o relat6rio. 

II- Voto do Relator 

A- matéria. cei'i..ãll:lente ·merece a ªtenç-ão do legi$lador, so
bretudo por que os empregados com eslabilidade provisória oU ga
rantia de emprego legalmente concedidas, não podem ficar na de
pendência única do julgamento sumário do empregador, nas hipó
teses em que este afirma estar configurado mótivo justo pam a res
cisão do oontrn,to. 

Os diversos mecanismos de garantia de emprego ou estabi
lidade servem -para proteger o exercício da ~entação de classe 
pelo dirigente sindical, a representação dos empregados junto às 
CIPA's e os diretores de cooperativas eleitos contra atos arbitrá
rios ou intiniidat6rios do ~gador: No caso da garantia de em
prego da gestante objetiva-se evitar a dispensa obstativa da aquisi
ção do direito à licença-maternidade. 

O grande mérito da propoSta em eXame é õ de encaminhar 
para o âmbito judicial a decisão a respeito da ocouência oo não da 
fa)Ja grave ensejadora da rescisão por justa causa pelo empregador. 

Algumas considerações, entretanto,julgamos necessárias no 
que diz respeito à técnica legislativa utilizada, a amPlitude e a 
abrangência do diposto na iniciativa. 

Primeiro aspecto técnico e reparar é que a ementa não está 
ci.ara;-nã-o-exprime-o-conjunto-substancial-das-alteraç~-propcstas, 
pois se resume a afll1Jl31-que díspõe sobre o direito de empregados 
que gozam de alguma estabilidade defmida em lei, sem especiflca:r 
a que direito· se refere. 

Em seu artigo primeiro, por outro bido, o projeto utiliza ex
pressões desnecessárias. c0010 11sindicalizados ou não" e "de cará
ter efetivo ou de suplência". Tais expressões podem ser ~mpreen
didas dentro da pnSpria definição legal de estabilidade. A estabili
dade da gestante, por exemplo, independente de sindiêalização. A 
do dirigente sindical, por outro lado, obviame~ está ligada ao 
fato de o empregado ser sindicalizado. Também a condição de efe
tivo ou de suplente não influi na abrangência do projeto. Relevante 
e constitutiva do direito é __ a existência. de lei que atribua a determi~ 
nado e!Ilpregado, em determinadas circunstâncias, a estabilidade 
provisória ou garantia de emprego. 

Em seu § 1° a proposição estabelece"'" prazo para a juiza-mentO 
do inquérito de, no máximo. dez dias, "contados da data da ocor
~cia do evento a apurar, sob pena de prescrição do direito de 
ação". Ora, é necessário que o empregador tome cobhecimento da 
falta g:r:ave para que possa tomar a iniciativa processual O prazo, 
em conseqiiência. deve correr,a. partir deste coohecimento e nãg do 
evento. Ademais o prazo de dez dias é, sem razão de ser, diferente 
do concedic\_o para o ajuizamCD.to dos inquéritos desta natureza. 
que é de 30 dias. contados da suspensão do empregado, nos ter
mos do art. 853 da Consolidação das Leis do Trnbalho:-

A notificaçãO do empregado diretamente pela empresa. na 
forma proposta no § 2°, também é tecnicamente imperfeita. visto 
que os atos processuais, parã ã-sua: validade. dependem de certas 
formalidades, entre elas a publicidade. No caso do judiciário trabá.
Ihista as citações sãO feitas por via IXJStal com aviso de recebimen
to, mandado judicial, edital, por hora certa, precat6ria ou rogatória. 

A garantia-do amplo direito de defesa", citada no parágrafo 
em análise, certamente só é encontrada sob o atento co:illrole do ju
diciário, com os meCanismos procedimentais específicos, publica
mente conhecidos. A notificação pelo empregador não proporcio
naria. por si s6, a garantia do uso de todos os instrumentos de con
testação. 

Julgamentos também mais apropriada tecnicamente a utili
zação da -expressão "estabilidade provisória Ou garantia de empre
go". Desta fonna. excluídos a estabilidade absoluta, já contempla
da na Coosolidação das Leis do Trabalho, com a exigência de in· 
quérito para apmlção de falta grave. Afastamo-nos também da 
discussão doutrinária que procura estabelecer diferenças entre es
tabilidade e gar.mtia de emprego. Assim ficam sujeitas à -·prévia 
instauraçãO de iil.quêriro::ur resci-sões--pcrjustrn~ausa --das -emprega~ 
das grávidas (alínea 1'b1

' do inciso II do artigo 10 do ADCD. dos 
dirigentes sindicais (mciso VIII do art. 8° da Cf). dos membros 
eleitos pora CIII!O de direção das CIPA's- ComissõeS Intem"" de 
Prevenção de Acidentes - (alínea ,a, do incisO II do art.. 10 do 
ADCI), e diretores eleitos de cooperativas (art. 55 da Lei no 5.764, 
de 16 de dezembro de 1971) ou qualquer empregado que, por lei, e 
venha a ser protegido contra a despedidada imotivada. 

Alteramos, também, em substitutivo que- elãboramos, a pro
pqsição original no sentido de permitir a si.Isperisãó dos contratos, 
em caso de ocorrência de falta grave • ..Entendemos que algumas 
faltas, de maior gravidade, podem tomar a continuidade da relação 
de emprego insuportável. Por esta razão, consideramos que a rein. 
tegração forçada pode ser impraticável e oferecemos a alternativa 
de indenização compensatória. Assim. as suspensões determinadas 
sem critêrios de justiça serlio de responsabilidade do autor do ato, 
no caso, o empregador. 

Em face das razões técnicas e de mérito expostas, opillamos 
pela aprovação da matéria, na forma de substitutivo que ápresenta
mos a seguir, 

EMENDA N" 1-CAS 
(SUBSTmJTiVO) 

Dispõe- sODre a apUrnção~ mediante ioquérito 
judicial, de falta grnve atribuída a empregado benefi
ciado, por- lti, .com estabilidade provisória ou garan
tia de empr-ego e dá outras providências. 

Art. I 0 A dispensa por justa causa de empregado e.~táve-1 nu 
com qualquer garantia de emprego, somente pcckr2 oc·1rrc•· ..,,. '•s n 
trânsito em julgado de sentença que o punir por falta gmve. 

Art. 2° Fica assegurada a reintegração imediata do emptcg;;.. 
do estável ou com garantia de emprego que, sem a instauração do 
inquérito cabível. for demitido arbitrariamente ou em função de 
falta grave a apurar. · 
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Parágrafo únicO. Havendo incompatibilidade en~ os sujei
tos da relaçio de empnogo que leme desaconselhável a reinlegra
çl!o do empnogado demitido, esta obrigaçio será convertida em in
denjzaçio corm:spondente aos salários devidos durap~_ todo o pe
Iiodo de estabilidade plovis6ria ou gamntia de emprego. ·· 

Art. 3" Esta lei entm em vigor na data de sua J'lblicaçl!o
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala da Comissil'o, de 1994.-Jutahy Magalhães-Presi

denle- Jonas Plohelro -Relator (Redistribuído)- Aotônlo Ma· 
rlz- Carlos Patroánlo - César Dias- Cid Sab6io de Carvalho 
- Luácllo PorteDa - Lourival Baptista - Joaquim Beato - Re
glnaldo Duarte- João Rocha- Jacques Silva- Hugo Napoleão 
- Moisés Abrão - Teoliiolo Vilela FRho - Joio França - Nel· 
son Carneiro. 

PARECERN"319,DE 1994 

Da Comissão de Assuntos SoclaJs 10bre o Pro· 
jeto de Lei da Cimara n• 118194 (o" 3.692-C, de 1993, 
na <:amara d08 Deputados1 de autoria da Deputada 
Socorro Goma;, que "dispõe 110bre a obrigatoriedade 
de realização do exame DNA na rede hospitalar pú· 
blica" .. 

Relator: Seoador Reglnaldo Duarte 

O projeto de lei em pauta, de autoria da ilustre l)epÚtada 
Soootro Gomes, que trata da "obrigatoriedade da realizaçl!o do 
r.'<am<.deDINA na. rede póblica hospitalar'', constitui iniciativa de 
grande impoltincia nos aspectos que envolvem o Direito de Famí
lia em nosso Pafs, com todos os seus corolários que se expandem 

SUB~ODACÂMARAAO 
PROJETO DELE! DO SENADO N"37, DE 1992 

(N" 3.105192, naquela Casa) 

Regula o direito dos companheiros a allmenl· 
e à sucessão. 

O Congresso Naciooal .. decreta: 
Art. 1° O cOmpa.nbeiro comprovado, independentemente t•·: 

_sexo, de alguém solteiro, separado judicialmente, divorciado ( 'I 

viúvo e que ele tenha prole, terá direito ao estabelecido na Lei J. ' 

5-478, de 25 de julho de !968, de modo inlegral ou propon:ioP ' 
se houver outros beneficiados. 

Art. 2° O companheiro comprovado, independentemente L 

sexo. de algu6m solteiro, separado judicialmente, divorciado 1·, 

viúvo, com convivêncíã duradoura, terá direito ao estabelecido L.! 

Lei n° 5.478, de 25 de julho de 1968, sempre que seus rendiment' 
forem inferirues aos dos demais beneficiados. ou, na ausência d· 
les, quando tiver mais de 60 (sessenta) anos ou IiinitaÇão palu 
trabalho, de natureza f"tsica ou mentaL 

Art. 3° As pessoas referidas no art. J o participarão da sut·~~ 
sio do companheiro, com os mesmos direitos de um cônjugt.• lq 
limado por :registro civil. 

Art. 4° Esta lei entra em'vigori14 data de sua publicação. 
~ -- Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário. 

(À Comissão de ConSt1iiúção, JuStiçxz l! Cidadania 

_ O SR._P_RESIDENTE (Chagas Rodrigues)- O Expedíe<"' 
lido vai A publicação. 

nas Il1D1iticações da hereditariedade. A necessidade do estabeleci- tário. 
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1° Sern 

mento da certeza da paternidade, em suas cliv~-~-~~ proces- É lido 
0 

seguinle 
suais, 6 assunto da rãaiOr Bbialidãde e relevância sobretudo em 
faoe do afrooxamento dos padrões morais e da progressiva delerio, REQUERIMENTO N"l.OSS, DE 1994 
mçl!o das camclensticaS tradicionais da família brasileira. . 

Por oUtro lado~ não é socialmente lícito excluírem-se dos Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da RepúbbL' 
beneficios das tecnologiaS emergentes os cidadios menos_ ~i- para participar da XLIX SeSsão da Assembléia Geral das Naçút 
nhoo.dos do ponto de vista ffuanceiro que são, em realidade, 8 l.!ni~, solicito autorização do Senado Federal v:ua. aceitar a reli, 
grande maioria da nossa populaçl!o. . n'!" missão, nos tettnos dos arts. 55, ill, da ConstituiçãO e 40, § 1 _ 

Dest.a.rte, parece-nos que 0 projelo de lei ora anali~_!Jq ~- __ a~ a, do Regunento Interno. Esclareço que estarei a1:1sentc a. 
senta aspectos dootrinários altamenle loová~eis.Silas cleLmições, __ Pmscle 11 a20dedezembrode 199_:1. . 
seus pri.nclpios e seus õõjêtivõs SãO clilros e éticos. Adicionalmen- ~ala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. -Senador },:<-

te. a autora estabelece com justeza _os limites válidos doS benefi- peridião ~~n. _ __ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ 
cios de lei, sem infligir prejuízos ao sistema privado, umã veZ QUe --MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
somenle serno beneficiados com a graruidade do exame os coren- DECRETo DE 14 DE DEZEMBRO DE 1994 
les e os comprovadamenle impossibilitados de pagá-lo, confocme 

· ô disposto nos §§ 2° e 3° do art. 1° do Projeto. ~lém_ diSsç,_ ~-~s 
interessados. para gozar -o beneficio, terão -_de-plCiteíá~IoJ_ autOii~~ 
de judicial, que a:Dalisará o mérito dos pedidos: --

Portanto, tendo em vista a importância social e a iriâiscutí
. vel oportunidade deste projeto, somos pela sua aprovação. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994. - Jutahy 
Magalhães - P,residente; Reglnaldo Duarte - Relator (redistri
buído); Cid Sab6ia de Carvalho -César Dias- João Cahnoo
Lourival Baptista -Joaquim Beato-· Jonas Pinheiro - Luádio 
PorteDa - Carlos Patrocloio - João Rocha - Jacques Silva -
Hugo Napoleão- Teotoolo V Bela FUbo- Moisés Abriio. 

~- _ 
0

_ O -Presidente da_ _Câmara dos Deputados, no ex.ercicio ,I 

cargQ _®_Presidente da Repúb!jca, de acordo com o disposto n•, 
DecretQ-Lei_no- 1.56,5, de 5 .de setembro de 1939, regulamentar~· 
pelo Decreto o• 44.721, de 21 de ourubro de 1958, e na Lei n 
5.809, de 10 de ootubro de 1972, regulamentada pelo DecrciO r 
7!.733, de 18 de janeiro de 1973, altemdo pelos Decretos n'· 
75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148, de 15 de setembro d· 
1980, e 95.670, de 26 de janeiro de !988, revolve desiguar os s,· 
nadares Esperidião Amin e Alfredo Campos, para substituíren 
respectivamente, os Sena deres Nelson Carneiro· e Saldanha I kr.·· 
como Observadores Parlamentares à XLIX Assembléia Geral d.'l 
Nações Unidas. 

OFÍCIO - - -·Brasília, 14 de dezembro de 1'12$._1_73." <ia_!rrdependênria 
-- ~--ICR>0 -aaRepóblicfL-=-íDo-c&CiO-Oliveira - Cdso Luiz Num· 

DO !"SECRETÁRIO DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

Encaminhando à ~visão do Si! nado F t!deral au
tógrafo da $l!guintl! marlria: 

Amo ri~. 

· -o SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - O requen 
mento !jdo será remetido à Comissão de Relações Exteriores e lJe 
fesa Nacional, devendo ser apreciado após a Ordem do Dia, no .. 
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'=os do art. 40 do Regimenlo Iotemo. 
Sobre a mesa, toqUerimento que sem lido pelo Sr. 1• Secre-

tário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 1.086, DE 19!)4 

Nos termos do art. 13? § }0
,. do Regimento In.temo, requeiro 

licença para ausentar-me doo tmbalhos da c..a, nos dias 20, 21 e 
22 do corrente, a fun de atender compromissos políticos e cultn
raisnaBahia. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. - Senador Jo
sahpat Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Clagas Rodrigues)- Fica oonoedi-
da a licença solicita&. · -

A Presidência CODBJnica ao Plenário que se encontra na 
Casa o Sr. Carlos Lyta. sup1ento convooado da representaçio do 
Estado de Alagoas, em virtude de nonúncia do tilular, Senador Di
valdo Suruagy. 

s·. Ex' passa, neste momento, a participar doo lmbalhos da 
Casa.(Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) -Foram enca
. minhados à publicação Pareceres da Comiss!o de Assuntos So

ciais. concluindo favomvelmente às seguintes matérias: 
-Projeto de Lei da Cl.mara n• 40, de 1994 (n• 133/91, na 

Casa de origem), que assegura a percepção do adicional de pe
riculosidade aos eletricistas e demais trabalhadores que especi
fica; 

- Projeto de Lei da Cimam n• 80, de 1994 (n• 2:U,7/91, na 
Casa de origem), que acrescenta ponlgrafo ao art. 860 da Cons<>li
dação das Leis do :rmbalho; 

-Projeto de Lei da Cimam n• 93, de 1994 (n• 751/91, na 
Casa de origem), que dispõe sobno o direito de empresad<>s que 
gozam de alguma forma de estabilidade definida em lei; 

- Projeto de Lei da CAmara n° 99. de 1994 (n° 
1.770/91, na Casa de origem), que dá nova- redação ao pará
grafo único do art. 513 da Consolidação das Leis do Traba
lho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°-5-43~ trans
formando-o em alínea r; e ..... 

-Projeto de Lei da Cl.mam n•us, de 1994 (n•3.692/93, na 
Casa de origem), que dispõe sobre a obrigaloriedade de noa1izaçiio 
do exame DNA na nodo hospitalar pública. 

As matérias flCario sobre a mesa., durante cinco sessões or
dinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, U. d, 
do Regimento Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1: 

Votação, em tmno ónico, do Requerimento n° 
961, de 1994, do Senador Julaby" Magalhies, solicitan
do, nos termos do art. 172. I, do Regimento Intemo. a 
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Resolução n° 
11 O, de 1992. de iniciativa da Comissão Diretom., que 
altera o Regulamento Achninistrativ-o dó Seilido Fede
ral, e dá outras providências. 

Em votação o requerimento, em turno único. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovado. 

O Projeto de Resolução n° 110, dé 1992. será incluído em 
Ordem do Dia, oportimamenle. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Item 2: 

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei 
da C4mara n• 126, de 1994 (n• 4.604/94, na Casa de 
origem), de iniciãtiva -dó Ministério Público da Uni:ão, 
que inclui as categorias funcionais de Auxiliares de 
Transporte, Administrativo, de Vigilância e Artesana
to no Nível de Assistente, e dá outras providências, 
lendo 

- Parecer de Plenário, em substituição à ComisSão de Con~
tituiçio, Justiça e Cidadania, Re.lator: Senador Francisco Rollem
berg. favon\veL 
- A matéria ficou sobte a mesa durante cinco sessões ordiná
rias, a f.IID. de receber emendas, nos termos do art.. 235, inciso n. d, 
do Regimento Interno. 

À proposição não foram oferecidas emendas. 

Em discussão o projeto; em tu mo único. (PaUsá.) 

Nio havendo quem peça a palavra, ~cerro a discussão. 
Emvolaçio. 

O SR. MAURO BENEVIDES- Sr. Presidente, peç<> a pa
lavra para encaminhar a votação. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Concedo a 
palavm a V, Ex'. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Para enca. 
minhar a votação. Sem revisão do_ orador.) - Sr. Presidente-. 
sn e Srs. Senadores, es~a matéria a que V. Ex• agora se lepor
ta e submete à votação do Plenário foi aprovada unanimemenlt• 
na Cimara dos Deputados e teve o seu trâr:nite encaminhado ao 
Senado, para que se manifestasse conc1usivamenle sobre o as
sunto. 

Silo servidores de categoriaS intermediárias do. Ministérk, 
Público Federal que obtBm um pequeno aumento remuneratório f:-. 
naturalmente, uma classificação mais ajustada aos pendores vt.x:a. 
cionais de cada um. 

Nós nos manifestamos favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues)- Em votação o 
projeto. 

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

Aprovado. 
A matéria vai à smção. 

É o seguinte o projeto aprovado 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N°126, DE 1994 
(N° 4.604194, na Casa de origem) 

(De iniciativa do Ministério Público da União) 

Inclui as categorias funcionais de Auxiliares 
de Transportt; Administrativo, de Vigilância e Ar
tesanato no Nível de Assistente, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° As categorias funcionais de Auxiliares de Transpoi
te, Administrativo, de Vigilância e Artesanato, da Carreira de 
Apoio Téc:irico-Achninistrativo do Ministério Público da União, 

-criada pela Lei n° 8A28, de 29 de maio de 1992 e regulamentada 
pela Lei D0 8.628, de 19 de fevereiro de 1993, passam a integrar o 
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ANEXO I 
(Art.1°daLein°dede 199) 

•. -,-.,,,_ ........ .-, ... ~ ··~ .. . "'· .... - .. -~- --· . - ~-- -· 

SITU~ÇÂO A TI.JJ>L . SITI.JACÃO NOVA 

Categoria Área de Conceotr!ll:io Catego..U,- Ár<a de Çon .. -
Auxiliar de transporte- NA U-301 Assistente de Transport- NAS-205 

Auxiliar Administrativo- NAU-302 Assistente Administrativo- NAS-206 

Auxiliar de Vigilfincia- NAU-303 Assistcúie de Vigililncia- NAS-200 

Auxiliar de Artesanato- NAU-304 ··- Aosistcntc.<!e AneSIIDalo- NAS-208 

ANEXOU 

(Art. 2" da Lei n•de de del99) 
-· . - - _,=-~ .... -~-- . - ,,....-~..,.. ;· ..... ~ ~..-- ~ . - ~--

--·· 

Nivd Ár.a de .Con=tracio Padrão lnldal Padrio Final 

Técni<o 
. 

Processual Classe C- Padrio II Classe A - Padlio m 
PericiaL.. - Classe C- Padrioii Classe A - Padrlio m 
Administrativa Classe D - Padrio IV Classe A - Padriio lii 

Infonnatica Classe C- Padlio II Classe A - Padrlio m 
Saúde Classe D - Padrio IV Classe A - Padri!o m 
Documentação Classe D - Padrio IV Classe A - Padrlio m 
Engenharia Classe C - Padrio II Classe A - Padrlio m 

.. . Al!luitet= ... .. ---~-- . -· . Classe C , Padrio II Classe A - Padriio m 
Assistente Atividade~Fim Classe C - Padrio I Classe A - Padrlio lii 

Atividade-Meio Classe C - Padrio I Classe A - Padriio m 
Inforrnãtica Classe C- Padrio I Classe A - Padrlio lii --- Saúde Classe D - Padrão V Classe A - Padrlio lii 

Traosporte Classe D - Padrio III Classe A - Padrlio m 
.. 

Adminístrativo Classe D - Padrão I Classe A - Padrlio lii 

Vigilância Classe· o- Padrio r Classe A - Padri!o lii 

_ Artesanato .. - ~ Classe D - PadriQI Classe A - Padrlio 11! 

-. 

.. 

.. 
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Nível de Assistente.,.confoane o Anexo I desta lei. 

Art. 2° Os padrões e classes iniciais das categorias funcio
nais que compõem a Carreira de Apoio T&:nico-Administrativo do 
Ministério Público da Uniio pàssam a ser os coostantes do Anexo 
n desta lei. 

Art. 3° Os efeiiDS desta lei incidem. igualmente, sobre os 
proventos de aposentadorias e pensões decorrentes do falecimento 
de seiVidor que, em atividade, lenha pertencido às categorias fun. 
cionais mencionadas no art. 1 o 

Art. 4°'As despesas decorrentes da aplicação desta lei =
tão por conta das dctações orçamentárias próprias do MiDístério 
Plíblico da Uníio. 

Art. s•Esta lcli entra em vigor na data de sna !"blicação: 
Art. 6° Revogam-se as disposições em conlnirio. 
O SR. PJU;SIDENTE (C!agas Rodrigues)- Passa-se, ago

ra, à apreciaç1!o do Requerimento n• l.QSS, de 1994,lido no Expó· 
dienle, de autoria do nolne Senador Esperidiio Amin. 

Solicito ao nobre Senador Ronan Tito que profm o parecer 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 

O SR. RONAN TITO (PMDB-MG. Para proferir parecer.) 
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. farei um breve :rclat6rio: 

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repóblica 
para participar da XLIX Sessão da Assembl6ia Gemi das Nações 
Unidas, solicito autorizaçio do Senado Federal para aceitar a refe
rida missão, nos tennos dos arts. 55, UL da Constítuiçio e40, § 1• 
a, do Regítuento Interno. Esclaxeço que estarei ausente do Pais de 
II a 20 de dezembro de 1994. 

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1994. Senador Espe
ridião Amin. 

Nalunlmente sou favorável. 
O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues) - O parecer é 

favcrivel. 
Em votação. 
Os Srs. SeDad.otes que o aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.f . 
Aprovado. 
Fica cOnCedida a autorização solicitada. 
O SR. PRESIDENTE.(Cbagas Rodrigues)- A Presidência 

convoca os Srs. Senadores para a sessão solene de instalação. às 

9h30min, da li" Sessão Legislativa ExtraordiBária, da 49" Legisla· 
tura. cm virtude da convocação extraordinária do Congresgo Na
cional, até o dia 31 de janeiro de 1995. 

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente, peçO a pa· 
lavra. pela ordem. • -

O SR. PRESIDEN'J'Il: (C!agas Rodrigues)- V. Ex' tem a 
palavra, pela ordem. 

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, indago ele V. Exa se, 
após a sessio solene de instalação, haverá sessão _ordinária do Se
nado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues) - Não, Senador 
Mauro BeneVides, porque a sessão do Congresso Nacional seOa 
no mesmo horário da sessão do Senado FedernL 

O SR. PRESIDENTE (C!agas Rodrigues) - Nada mais 
havendo a tmtar, está encerrada a sessão. 

(Levanra-se -a sessão às 16h18min.) 

ATO DA COMISSÃO DIRETORA 
N° 26, DE 1994 

Autoriza o aproveitamento de servidorec.~ apro
•ados em concurso púbfico realizado pela Câmara 
dos Deputados. 

A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas 
atribuições rcgiuientais, tendo em vista a Decisão n° 633/94 do 
Tribunal de Cantas da União e considerand_o a identidade do coa
teádo atribJ.tivo dos cargos, resolve: 

Art. 1° É autorizado o aproveitamento dos candidatos apro
vados no concurso póblico da Câmara dos Deputados, convocados 
pelo Edital n• I, de 4 de dezembro de 1989, para o cargo de Asses. 
sor de Orça:mento e Fiscalização Financeira, no cargo de Consultor 
de Orçamentos do Senado Federal. obedecida. estritamente, a or
dem de classificação e o prazo de validade do referido concurso. 

· Art. 2° Este Ato entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3eo Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões da Comissão Diretora, 15 de dezembro de 

1994. - Humberto Luceoa, Chagas :8-odrigues, Nabor Júnior, 
Júola Marise, Levy Dias. -


