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Ata da 1 a Reunião Preparatória, da soa l-egislatura, 
em 1 de fevereiro de 1995 

Presidência do Sr. Levy Dia~-· 

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA· Presentes 25 Srs. Se!llldores. 
DORES: Hámlmeroxegimental 

BeDi V eras- Coutinho Jotge- Eduatdo Suplicy- Elcio AJ. Declaro aberta a Primeira Reunião l'repai316ria da 50' Le-
va= - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo -. -gislaluia. 
Gilberto Miranda- Guilhenne Palmeira- João Fnmça- João Ro- A pxesente reunião destinJl-se à posse dos Se!llldores eleilos 
cha- Joel de Hollanda- JosaP,at Marinho- José Alves -José em3 de ouwbro de 1994. -
Edwudo Dutra - José Samey - Júlio Campos - JÚDÍa Marlse - Os diplomas conferidos pela Justiça Eleitoral aos Seuadoxes 
Levy Dias - Lucldio Partella - Luiz Alberto de Oliveira - Ney f= encamiDhados à Mesa, nos tetmos do art. 4" do Regimento 
SUasm.ma- Odacir Soares- Onofre Quinam- Pedro Simon- V ai- Intemo, e setio p.1blicados no Diário do Congresso NacionaL 
mir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Sçb a proteçã_o de São os seguintes os diplomas encamiDbados à 
Deus, iniciamos nossos trabalhos. Mesa: 
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PODER JUDICIÁRIO 
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· .. DIPLOMA 
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I PODER JUDICIARKi 
Tribunal iRegiqnal Eleitoral do Amapá 

llrLII4 
' 0 Desembargador G I I.BER'!'O DE PAULA PTNHF.TRO ' Pl'ftsfdante dO 

Tribunal Regional Eleitoral do Amapll qoo apurou a votaçllo colhida na elelçllo realizada no EStado do Amapá, confere ao 
I 

Sr.(a} GTLVNII PllfiltiRO IIORGI!S 

registrado(a} pefo(a} COLIGAÇÃO "UM 1\HN'Á DE TRABALHO" (PMDB - PPR - PPS - PP) 

nos termos do art. 215 e seu parlfgrefo 11nlco, do Código Eleitoral em vigor, o Diploma de 

Sl!fti\DOR nA nF.PÚBt.rcA qoo o(a} habilite a exercer o mandato de 

8 !01TO)anos, ater Inicio em 1; de revcrct ro de 1995, p81ll o qual foi elello(a} com 50.249 votos nominais. do 

total de 225. 11 a votos vdl/dos, conforme se vê de respecliVIIIIIe gemi. 
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POOER JUDICW!lo 
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá 

llfLIIj 
0 Desembargador GII.BERTO DE . PAULA PINHEIRO Presidente do 

Tribunal Regional Eleitoral do Amapd que apurou a voraçao colhida na ele/çSo realizada no Estado do Amapé, confere ao 
Sr.(a) SKBAS'rllo FKRRKIRA DA o ROCIIIl 

reglstrado(a) pelo(a) COLIGAÇÃO "TUDO POR NOSSA TERRA" (PSB - PV - PC DO B - PDT - PT) 

nos lermos do · art. 215 e seu ,àrdgrafo único, do Código Eleitoral em vigor, o Diploma de 

Sl!lUOOR nA REPÚBt.IcA , que o(a) habilita a exercer o mandato de 

8 (OITO) anos, ater Inicio em ··I; de ceve rei ro de 1995 pera o qual foi elelto(a) com 46.798 votos nominais d9 

lotei de 225. na votos vdlldos, c011forme se vê da respectiva ara geral. 
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AMAzONAS 

I PIESI.EIIE III TIIIIIIL IEIIIIIl EUITIIIlll DlllaliiAS, usando das 
atribuiQões que lhe s:!io conferidns pelo. art. 215, da Lei 4.737, de 15 
julho de 1965, expede o DIPLOMA de 

Senador da República Pelo Estado do Amazonas 

ao Sr. JOSÉ BERNARDO CABRAL 
eleito por esta CircunscriQ!ioeregistr~do.pela 1 

ALIANÇA DO fOVO 
PPR/PDT/PTB/PFLIPP • com _..!!2:.!.7.!!;!S•....:&!S=2,_ _______ _ 

votos nominais apurados nas eleiQões de .....::0~3:.:.1.:::10~/~9~4!:.-------
conforme cônsta dla Sess!io do mesmo Tribunal, realizada 
em 16/1.:/94 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZgNAS 

I PRESIIEIIE 11 · IIIIIIIL IEIIIIIL ELEIIIIIL 11 IMBZIIIS, usando das 
atribuiQões que .lhe são conferidas pelo art. 215, da 'Lei 4.737, de 15 
julho de 1965, expede o DIPLOMA de 

Senador da República Pelo Estado do Amazonas 

ao· Sr. JOSÉ JEFFERSON CARPINTEIRO PERES 
eleito por esta CircunscriQãoe registrado pela AUAHÇA INDEPENDENTE DO 
AMAZONAS- PMOB/ PSDB - com _·_,2:..:.4:8.:..:.7_,_78::.__......_ _____ _ 

votosnomlnaisapurados nas eleiQões de __:0~5~/~l!:):!O:r../~94!..·-----
con forme consta da Sessão do mesmo- Tribunal, realizada 
em 18/12/94 · 
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i ,· REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
' >' TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

, ESTADO DA BAHIA 

O TRIBUNAL.REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, pelo seu PRESIDENTE, na 
forma do art. 215 do Çódigo Eleitoral, outorga este Diploma a 

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES 

eleito SENADOR DA REPÚBLICA, em 03 de outubro de 1994, pela COLIGAÇÃO 
"A VITÓRIA QUE A BAHIA QUER" (PFL/PL/PTB/PSC), ficando habilitado à investidura 
no cargo, nos termos da Constituição FederaL · , . 

Salvador (Bahia), em 15 de dezembro de 1994, 

. ~ / '..?\-. 'º"" ~ ... - . / d-z.c-
5. Àloísio atista 

Presidente do T gional Eleito ai da Bahia 
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"' . ..•' ;· REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
,, I' I .· -• ' . 

. , . TRIBUNAL REGIONAl ELEITORA~ 
~-" - J • ,. 

f 

ESiADO DA BAHIA 
à 

O TRIBUNAL ~EGIONAL ELEITORAL DA BAHÍA, pelo seu PRESIDENTE, na 
forma do art. 215 do Código Eleitoral, outorga este Diploma a 

WALDECK VIEIRA ORNELAS 

eleito SENADOR DA REPÚBLICA, em 03 de outubro de 1994, pela COLIGAÇÃO 
"A VITÓRIA QUE ABAHIA QUER" (PFL/PL/PTB/PSC), ficando habilitado à investidura 
no cargo, nos termos da Constituição Fedéral.' · 

Salvador (Bahia), ein 15 de dezembro de 1994. 
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JUSTIÇA ELEI10RAL 

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará declara eleito 
"~~J'.!J®~ . , pela legenda da Agremiação Política, 
l'J\~~~!J® !J!l,tii®Gl:!R,_à~~ill® ~:!RJ\~J\~:HJJ,~J\ 
no,pleito de 03 !!?'" ®;11~;11~~® !1!1 1994 , o cidadão 
1l:UGJ:~® <íl®~o.tJ\~® !!!! NiGI!.~~J'.~J'. 
de acordo com a ata anexa. 

,-

Fortaleza, 1s · de !l~[)j)(/ de-19 91 

--;:2,, ... ·~ 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEI'IORAL'DO CEARÁ 
Extrato da Ata Geral 

Às 16 horas do dia 15 de dezembro' de 19 9_4 ____ _ 

na ~ala de sessõ·es ·d~ Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sob a presidência do(a) senhor(a) desembargador(a) 
lrescml!!!!lilldur_Ernani Barreira l'orto , presentes os senhores Juízes Desembargador Francisco Haroldo 
Rodrigues de Albuquerque- V ice-Presidente, Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira- Juiz de Direito, Francisco de Assis Maia Alencar 
-Jurista. Stênio Rocha Carvalho Lima- Jurista, Adornar Mendes Bezerra- Juiz de Direito e Germano de Oliveira Moraes- Juiza Federal. 

e o Procurador Regional Eleitoral, ___ J_o_sé_G_e_ri_m_M_e_.:.n:.._des.:_:__C:__•:__••=lcan==t:__e ______ -;-----------

foi ft•ila a proclamação dos candidatos a cargos eletivos concorrendo o cidadão LÚCIO GONÇALO DE 
ALCÂNTARA ' 

~~~--~~~~~~~----------~-----=~~~--------------nas 
elei~·üt·s realizadas no dia J de.outubro de 1994 , como candidato 11 :::-8:-E:-:N::A=-DO=R::-::====------

. Jlela i\J(I'l'tlliaçào Política PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA· COliGAÇÃO"l'UTA, MUDANÇA B TRABAlHO" 

_______ apurando-se 6.249.570 votos dos quais coube ..... 
··--·------- votos à legenda de mesma Agremiação Política e 1.193·819 votos ao candidato acima . 

/ 

Fortaleza, _ 15_-1-
- 7 - ,/ 

' 1 1ft\/ de 19 94 ---
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* 
JUSTIÇA ELEI10RA;L 

Regio~al Eleitoral do Ceará declara eleito 
:Jltf.!'!'~"'~ ,, .· , peliflege!)da da Agremiação Política, 
11!-~m;JJ~(!) ~!< -'(!)QI;Jl!-~ ~li~~~ 

no pleito de 03 ~li (!)~ur~~~ ;_~Cf~_9.9~-;:~% , o cidadão 
:JC!'l-'!i -'li~GS;Jl(!) ~ (!)~~~ ~. -. -- " 
- - -~·-

~ 
8 

'i 
,., I 

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL QO CEARÁ 
· Extrato da Ata Geral 

Às 16 horas do dia IS de dezembro de 19Q~-. 
11a sala de sessões do 11-ibunal Regional Eleitoral do Ceará, sob a presidência do(a) senhor(a) desemi>argadcor(a) 

Desembargador Emani llam:ira Porto i presen,~tes os senhores juízes lksembargutlor Francisc~) I h.~~~~~~~ , · 
Rodrigues de Albuquerque· V ice-Presidente, Raimundo Eymard Ribeiro de Amoreira·· Juiz de Uircito, Fnmcisco.de Assis t>.bia Alcnl.'<tr 

• Jurista, Stênío Rocha Carvalho lima·· Jurista, Ademar Mendes Bezerra· Juiz de Direito e Gennana de Oli\'t:ira Mon1cs- Jui<'.il r;;-&~rãi:' 

e o Procurador Regional Eleitoral, __ J:.:o:.:s6:.:G:.e::.ri:.:m:.:M:.:~:.:n::.d•:.:•:.:C:::•v:.:•:.:lcan=t•:___ _____ -.:__--:-________ _ 

foi feita a pi·oclamação dos candidatos a·_cargos eletivos, concorrendo o cidadão JOSÉ SERGIO DE OLIVEIRA 

MA~C~HA~D~O~--------~~--+·~~----~----------~~------------------ nas 

. eleições realizadas no dia J de oÚtubro'dc ~~~4 , como candidato a S;:E:_::!'I::.;AD:=::O:::R==:::-::===:;;----
·pela Agremiação Polrtid'ARTIOO DA SOCIAL_ DEMOCRACIA. BRASILEIRA· COLIOAÇAO"LUTA, MUDANÇA E TRABALHO" 

------------- apurando-se 6.24~.570 votos dos quais coube 
'''" vótos à· legenda de mesma Agremiação Politica e 888·961 votos ao candidato aCima . 

...................... 
~ na\oldtoo ,.- • -1 ~,,u .. ll< «,....... .... 

1iJJ toa a pu~ cn~~:~l • -*" 

~<:A~~OBIO. · ph -~":• 1..,. ...... Doo M. 
AGt( l •. oM.LlA. 9 ...... - "'"''""'"'al n;o;w. .. -A l!O~L--,.,,,._ 

"· -· . 
. , ... ~ ......... 

Fortaleza IS r ,, 
I ' 7 ---=·- I" ...--= de 19 

94 
,\: dl ---

-

~ .. 

~ 
8 

i 
~ 

··~ 

r o 
li' 

~ 



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 15 



16 MIAIS DO SENAPO FEDERAL Fevereiro de 1995 



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

~.9"~of,~ 
.9',&, )f. ,. . -.,;, 

~ríhunal ~gíonal ~ltítoral bo ~.spíríto ~anto 
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PODER JUDICIÁ.RIO 
JUSTIÇA ELEITORAL 

ESTAOO DE GOlAS 

o Desembargador CASTRO FILHO, Presidente do Tribunal 
tendo em vista o que consta nos artigos 30, VIl e 215 da 

(Código Eleitoral), faz saber 

IRIS REZENDE 

do Estado de Goiás, 
• ~e 15 de julho de 1965 

foi eleito para o cargo de Senador da República, pela Progresso em Dobro; com 1.133.985 
(um milhão, cento e trinta e trêS mil, novecentos e oit.fj:fié e cinco) votos nas eleições realizadas a 
3 de outubro de 1994, conforme consta da ata razão do que lhe é conferido o presente 

diploma, a fim de qu-e possa mandato com toda a plenitude. 

u....,.~..., 
Dr. ENAURO DE FREJTI\S 

Diretor Geral 

19 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA ELEITORAL 

ESTADO DE GOIÁS 

- >) 

'

,.- - t . 
·_, 1----- •- ·_ -1 i/~. 

,, > 

Fev_e:reiro de 1995_-

o oesembargatlor CASTRO ALHO, Presidente do Tribunal Regi_ohal Eleitoral do Estado-de Goiás. 
tendo em vista o que consta nos artigos 30, VII e 215 da Lei n~ 4.737, de· 15 de julho de 1965 

. (Código Eleitoral), faz saber qu;-b senhor ' 

·- . . MAURO MIRANDA SOARES _- - -
foi eleito para ·o-cargo de senador da República_. pel~ligação Progresso em Dobro, com 558.671 

(quinhentos e ciflqüenta e oito mil, seiscentos e 5étenta e úm) votos nas· eleições realizadas a 
3 de outubro de 1 __ 994, conforme c-o-nsta da ~eÍ'al, -~m razão do que lhe é· conferido o presente 

diploma, a fim de qu~ossa exerc ,, o seu mandato com toda a plenitude. 
> - - • -- • > t . - -- --- > 

_ · . Goiânia, 1 dezembro de 199.4 _ _ - _ -

-~>-1-,. 
Dr. ENAURO OE FREITAS_. 

Dlré[Qr Geral 
.[)éS. cASTRO FILHO 

Presidente 
MAURO MIMNDA SOARES 

-. D!Piomado 
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. POOER JUOICIARIO 

TRIBUNAL REGIONAl ELEITORAL DO MARANHÃO 

; 
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REPÚBLICA I'Ei>ERATIVA DO BRASn. 
PODER JUDICIÁRIO 

i • ~ -. :· . I• · .• • : 'i , • • • ' • • • • 

. ' 

TRIBUNAL REGIONAL ELElTORAL DifM.ÁTO GROSSO 

' · ---·:·O Presidente-do Tribpna/:Regional Eleitoral do Estado 
de Mato Grosso, de acordo com o disposto no artigo 215 da lei n.• 4. 737, 

· de 15 de julho de -1965, outorga o presente Diploma a 
. •· 

·carlos Gomes Bezerra 

eleito pa~-o ~rgo d~ Seriador -
pela Coligação Frente Cidadania e Desenvolvimento com 281.885 votos 

.... '·· ' ' :.,:_,. ~ : ·.' . · : • · ~Jab6. 11 tÚ !lkumf>ro '-
'/ -. a.l99f 
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.. .,... r:.""'). ~·"' ·· .. ~>·~., .. ·=·"'· 
REPÚBLICA FEDERATNA DO BRASIL 

PODER]UD!CIÁRlO 
. 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO 

. . O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado 
de M,?to Grosso, de acordo com o disposto no altigo 215 da lei n.o 4.737, 
de 15 de julho de 1965, outorga o presente Diploma a 

Jonas Pinheiro da Silva 
•. 

eleito pam o cargo de Senador 
pela Coligação União por Mato- Grosso com 281.998 votos 

~labd, 11 de !Deumbro de 1994 
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a 
PODERJUDICIÁRIO , 

·TRIBUNAL ~EGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

A Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Parã; tendo em vista a 
proclamação dos eleitos no pleito de 03 de outubro de 1994, realizada 
pelo Egrégio Tribunal, em Sessão de 05 de novembro de 1994, co11fere o 
presente Diploma de SENADOR DA REPt'JBLJCA 
a. ADEM IR GALVÃO . ANDRADE 
candidato( a) eleito pelo(a) Coligação • Untão Pelb Pará • , tntegmda 

_pelo PDT , PÍB PCB , PpS , PFL , PSB , PSDB e PC do B , 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará, em'15 de dezembro de 1994. 
Eu~ Maria Luiza Negreiros, ;ecretárla do Tribunal, subscrc;:vi. 

MA1UA DB N~ltR'J.Bõon SOUZA 
Prt~klenle do Tribunal Regk!MI E~l!oral 
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• . · · P()DERJUDICIÁRIO. 
'fRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ 

·'·····-~-· ;_ •. ,\,, ~· ~-i7,<~~·-~-~ :_f ~:t.:.\·~··b''t ·· ... ;~··:·· -

A Desembargadora Maria de Nazareth Brabo de Souza, . 
Presidente do Tribunal Regional Elei~oral do Parâ, tendo em vista a 
prodama,ção dos .e~e_i~os no pleito de 03 de outubro de 1994, realizada 
pelo Egrégio Tribunal, em Sessão de 05 de,novem/Jro dé 1994, confere o 
presente Diploma de .,. SENADOR DA REPÚBLICA 
a JADER_EONfENELLE BARBALH.Q 
candidato(a) elejto. pelo(a) COligaÇão "TrabalhÓ e Desmmolvtmento• 

integrada . pelo :; PPR PMDB e · PP . 
. .: ; . 

T~ibJ~o.nal Ele.iloral do Pará, em 15 de dezembro de 1994 . 
. :_.· Eu, : ·. Marla Luizai~egreiros, Secretária do. Tribunal, subscrevi. 

·: .· .· . ,:· .· .~DEN~~ÕÊSOUZA ' 

• P~sldcnte dQ Tribtu;ul ReRirntll Eki[(Jnl 
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' Justica Eleito-ral do Estado da Paraíba 
' 

Tribunal Regional Eleitoral __ . ' 

~ 
DI-PLOMA ' 

O 'tribunal Regional Eleitoral do E;tailo da Parafba, 

no uso de siuu atribuições legais, l:onfm o prtsmte diploma de ,-----S=E,.,N::_A:::DO:..::.:R_:__,__:_ ___ ~ I ~ 
I i 

ao( a) cldad4o(ll) HUMBERTO COrmNHOJHE LucENA tltlto(a) em 03 -. de-: -OutUBRO 
~ ·'-. 

)9 94, · tendo obtido 415.900 110to1, peio(a) COUGAcAO ~~ PARAfBA~::- .; ' 
• :.., 

-íU'-aciWdo' com o pardgrii.fo único du artigo 215, _do Códigó ~ 

JOAO PESSOA ( 
-, '- .. 

. -.~---~a:v-
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Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba . 
Tribunal Regional Eleitoral 

·DIPLO.MA 
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Para(ba, 

no uso de stuU atribuições legais, co'!fere o presente diploma de -~S:::E:::N:::::A::D::O:::R~-------

ao(a) cldad4o(4) ROHALDOJO~DA.CVHHAUMJI tlelto(a) em Q3. tk OUTUBRO de 

19 94, tendo obtido 517.833 . . . votos, pelo( a) COUGAçAO "FRENTE PARJIIBA" 

de acordo com o parágrafo único do artigo 215, do Código Eleitoral.· 

--------
JOAO PESSOAl 15 
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REPÚ!JLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

b ' . . 
Pela vontade do povo deste Estado, expressa nas urnas e\JÍ 3 de outubro de 1994, 

CARLOS WILSON ROCHA DE QUEIROZ CAMPOS 

foi eleito 

SENADOR DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
I 

Em testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe o presente diploma, que 
o habilita à investidura no ~argo para qual foi elêito, na data prevista em lei e para 
mandato indicado na Constituiçãó Federal. 

' ' I ' 

Recife, em •• de dezembro de 1994. 

~A • ~- "- ~ :· ~- ... ~ I~J.,.::......- \. .J 

1J': Pn•sidenh· do.TrihunóJI :Rcgi~ri.(ll F.lcitÕrnl 
t "' - ' ~ 

!',•\;.' ' ' -I 

. • .. ,.._ .. " ""'"' '"' "''''m"'•••''""'""""'"'""""'"~-""'~"""""""' !···~(·:<--.• ,-x --- • .,.,.,.r;,,;"t:J:.{II.'''i!:<!'IJJ.ctW?m<'- · _ ~·- "'~""-"'-=· .'\.~-'...~ ~:·~~~\~t.Y. 1 W.l. ·~~~ -..... v.tJ..,wJ. · Vl:· "':'.\\f &.C&.' ~~:~,,• -r .,, - .. .,~:;:: 
\-t:·'l·ll t. ~-hro/;,,-,.~li..ff.)-.,'>J,l,Mt.w.t.h•t~//t.W.!-~'\'! :....)."-~;;;;i3' ~-~-~- -\'#ft...: 
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..Y.~q_a.,_, f, y,. ..... ,~r~~·-ã .. 
Presidente da Comlssllo Totaliza ora 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Pela von'iade do povo deste Estado, expressa nas urnas em 3 de outubro de 1994, 

ROBERTO JOÃO PEREIRA FREIRE 

foi eleito 

SENADOR DO ESTADC tJE PERNAMBUCO 

Em testemunho deste fato, a justiça Eleitoral expediu-lhe o presente diploma, que 
o habilita à investidura no cargo para qual foi eleito, na data prevista em lei e para 
mandato indicado na Constituiçãó Federal. 

Recife, em t9 de dezembro de 1994. 

--~~L~~~1 
Prr, -.. onÍe (i;;Trib~;;~j "R;;'giQnai Eleitoral 

f ;: ~~~):. v .•. Y"}.·;ii.:J.Y->/.1'./...Q';ii>,/YV.. 
11 t 'r.,:o;..;~~·l}·tL~,r,. 1 tI ~'·'4''Y.'>I>:•~·.f>:~'' 

-=~--- -- ;r .-.•. \t'""" ... ~..,. 
Presidente da Comissão Totalizadora.· 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO .BRASIL 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA ELEITORAL 

_'Dip{oma 
O Desembargador !f.'U(j'll.S'IO g:.:;u,c;fo LOPES, Presidente 

do Tribunal Regional Eleitoral :do Piauí, CONFERE, nos 

termos do Art. 215 do Código Eleitoral, o presente DIPLOMA 

de Seltlt}lor ~a .. Jtrúbt'iea ao cidadão 

~upo ~armo )o fepo Nt+-P 
proclamado eleito no pleito realizado emJJLde outu1iu de mil 

novecentos noventa e qUiltrO (1994), com 500335. votos, 

pela legenda M to~ap.t•trontab )o f.otr.o" 

(tffft{/ tra~lflt/ fff/ fi{) para o 

período de..!!Lde fwtuin de.J'll.5...aJSLde jBneÍrt! de 2003 

Te resina (PI) , .1L de ?lenmJ;ro de 19M_ 

.' . 

Presidem e Ôl' TRE- PJ 
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ANAIS DO SENADO FEDERAL 

_,• ·--:-~--~-<--- -,---:-·--:-

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA ELEITORAL 

'Dip{oma· 
O Desembargador Jll.'ll(j'U.S'IO :F.fli.LCJiO .LOPES, Presidente 

do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, CONFERE, nos 

termos do Art. 215 do Código Eleitoral, o presen_te DIPLOMA 

de clienUv ha (ltpfi.ea ao cidadão. 

,Antonio h#· Mmm)ra *"'tas Meto 
proclamado ele.ito no pleito realizado em.JX5_de oufy-Gro de mil 

, ....... , .. ·.·-·7-;.._"'-- •,__---
. novecentos noventa e qlliÚI"{!_ (19tJ!I!r:.éOlif: 4::SS 64"4 _ votos, 

- .... ., ·.- -7 ... 'il.~.,.1,, . 
pela legenda ,.. .edpJ!! ]"o.!fdt -~. fotro •• 

(fQ,/~IfJ/ffJ;!ff )- para o 

periodo de.JJLde Únr;rim de.JBLa.Jil_JJe janeiro de 2003 

Fevereiro de 1995 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 

O DESEMBARGADOR YOUSSIF SALIM SAKER, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

bo RIO OE JANEIRO, usando das attllmlções qtte lhe são conferidas pelo art. 215, da Lei n.0 4.737, de 15 
de julho de 1965, e tendo em vista 9 qtle consta da Ata Geral da Sessao de .lt .. de .~ .......... de .\~!-! .. , 1 

ekpOiJg o pr_esenle OlpiCWJa de SENAf?.QR a 
.... ..vl;\~l!L ... ~R:!.'bi> ..... ~:flut. ..... fl!l ..... ~m!Plu. ..... .li.IJ ....... ~Iillt)~~ ..... Àr. ... ;Pmr:n1J.. , 

eleitO, oob a· legenda ... P.\..~P.f.~.~P..11!~---········•·····················•·······"'"'''''"'"""'"'''" 1 .......................................................... , 

Oo pleito de 03 de outubro de 1994. 

Alo de Janeiro, em _jL d~ ... ~.'iM.~l®. ......... de .lML 

\ ~ (\_ , ____ ç:-; . 
. . .. . . '''''.'' ~-''. -~ ... 'PiiiSiõllirF: ··' · ·· · · ~ ·· · . .-.. · · ·'' 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 

O DESEMBARGADOR YOUSSIF SAtiM SAKEA, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DO AIO DE JANEIRO, usando das atrlbulçO&s que lhe sao oonlerldas pelo a~. 215, da Lei n.• 4.737, de 15 

de Julho de 1965, e teni:to em vista o que consta da Ata Geral da sessAo de .. U .. de .. ;n~~!:t ......... de M .. , 

· ............................................. ~~lib;~~ .. ~J~r::~~.~~~~~ .. ~illiA ......................................... , 
eleito, sob a.legenda ... fi..I!!U.f.I':M~l.f.MJ.Iotl. ....................................... , ...................................................................... 1, 

no pleito de 03 de outubro de 1994. ~· 

Rio de Janeiro, em .. ~ •. de .... ..w"'~m.tn.9 ......... de :.wt .. 

~ J'"".>-~1. .. ::> ............. . ............. ~\ "'''Pii$iiifN'rE 
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Tribunal Regio 
Rio Grande do;Norte 

~esem6aroaáor José qoS:Son, IJ'resid'ente áo 'fri6una{<I<§I]io.na{'Efeitora{ áo <Rjo qranáe áo :Norte, tendiJ;;' 
a proctàmação áos resuftaáos áas efer'ções áe 3 áe outu6ro áe 1994, e'áe acoráo com a proc/'Jmação 
pefo 'EJ]ré[Jio rtri6Una( em Sessão cp(enária áe 15 áe áezem6ro áe 1994, outorga o presente áipfoma • . . 

.· q~raldo José áa Câmara Perreira de :Mefo 
~~ldoJ;.-pe·&~cofioação "Vnúfaáe <Poputàr• (<P'.MCJXB, tPSCJXB, 11\l~ com 441.706 

'Eieiitóti'llf áo <Rjo Çranáe áo Jforte, em 15 áe áezem6ro áe 1994 . 
I , 

~~~~!:::::::'::!::':::... Iwncfsio !Meira áe !Meáeiros, Secretário áo <Tri6una( su6screvi. ·· 
•• ~·. I 

'frf.siátnte áo <Tri6una{IJ?.rnionaf'Efeitora{ 
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<Ensidênte áo 'l'ri6unaf~riat 
li.t:;uuftaáos áas efeifões áe 3 íÚ óutu6ro íÚ 

~SessaO ll'terufria áe 15 tú áezem6ro tÚ Al':I'I,,J) 

, Jlgripino :Maia 
. '-. 

~: "'flontade âo 11bw • (CWT, IPIIB, IPC., 1P'F C., IFP) rom 
'· Çranáe áo go{orte, em 15 áe áezem6ro áe 

.. , !Meira áe !Meáeiros, S~cretário áo <Tri6unat; su6screvi. ' .• 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
Rio Grande do Sul 

ELEIÇÕES GERAIS DE 1994 

DIPLOMA 

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, tendo em visla o 

resullado final das eleições gerais de1994, confere o presente DIPLOMA DE SENADOR a 

~mi lia «bert?inba *abier jfernantie~ 
que, regislrada neste Tribunal pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO e proclamada 

1 

em Sessão Plenária de 17 de o.ulubro de 1994, obleve 1.164.989 votos. 

Tolal de volos apurados: 11.098.562. 

DlpOOma conferido nos lermos do artigo 215, 
parAgrafo ún\co, da Lei 4.737, de 15 de 
julh-o de 1965, para lodos os fiós de dlretlo 

Porto Alegre. 15 de deze.mbro de 1994. 

ç. ,. I t. ;.çZ 
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PRESIDENTE 
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:.;:::TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
'I' '-•• I O ·- • 

11•1"" 
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I' I I 

·.Rio Grande do Sul 

ELEIÇÕES GERAIS DE 1994 
,, DIPLOMA 

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, tendo em vista o 

· resütta~0 ll~al das eleições gerais de 1994, confere o presente DIPLOMA DE SENADOR a 

. José ~lbtrto jfogaça bt :Mtbtiros 
que, niglstrado neoite Tribunal pela COLJGAÇAO MOVIMENTO RIO GRANDE UNIDO E 

I 
FORTE e proclamado em Sessao Plenária de 17 de outubro de 1994, obteve 1.627.462 

· votos~:' ., 
Total de votos apurados: 11.098.562. 

Diploma conferklo nos termos do 'art)go 215, 

parégrafo ímlco, da Lei <4.737, de 15 da 

1u1ho do 19!5, para lodos os fins de dlretkl. 

•Porto Alegre. 15 de dezembro de 1994 . . o __ ,(;. 4 
c·-~RESIDENTE 
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IUE.R]UUCIARD 
Tribunal Regional Eleitoml de Rondônia 

___,~Dip/off@_~=-
' .. o Desembargador Eurico Montenegro Junior, 

Prosidtnlt do Tribunal Regional Eleitoral de RoNlânla, IW uso dos arrtbuiç~s que lhe são 
ctJI!{eridos por lei, e em col![ormidadi com a I'OfiiQde do povo rondon/ense, 

-;~~=;:: 
que concorrou sob a legenda /jJ, SJ . 'l'. 

Porto Vtlbo--RO, 15 dt »nembre de 1994 
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R.rf.R ]UOCIARKJ 
Tribunal Rtgional Eleffoml de Rondônia 

~===Diplonrg_ · 
o Dese,nbargador Eurico Montenegro Junior, 

Presidenle do>. Tribunal, Regionol Eleitoral de Rondônia, no uso. das atribuições que lhe são 
conferidas por lei, e em conformidade com a vonklde do povo rondoniense, 

manifestada nas eleições de 3 de ouJubro do correme ano, outorga o presenre diplcma de 

· • 
1 
ht~~ ·ta_ a 

êfooe _ d.e efb1"'~~jc1~ 
·que concorreu sob a legenda ~ ~ • '"f' • 
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.·· J#t~ .. ·-"~ 

.c"'"· 1 1 

<:'"~ ... -SP 

f;. 

3 
: I 

. ' 

;~ 
8 
gj 

~ 

I 

l o 
fi" 

~ 



.. , 

JUSTIÇA ELEITORAL . 
TRIBuNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA 

O Desembargador Juralidir Pascoal. Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Roraima, usando das atribuiçOes que lbe s!l.o conferidas pelo Artigo 
215, parágrafo único. da Lei 4.737. de 15 de julho de· 1965, expede o presente 
DIPLOMA de SENADORA 

ao Sr.(a) MARIA IIARLUCE MOREIRA PINTO . 

eleito por este Estado e registrado pelo Partido e/ou Coligaç!l.o LUTA RORAIMA 

PTB - PSC - PRN , com 96189 votos 
nominais apurados , nos eleiçOes realizadas a . .Jl2.. I .1!L I ~ ,conforme consta na 
respectiva Ata tino! de opuroç!l.o. 
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JUSTIÇA ELEITORAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELElTORAL DE RORAIMÀ 

O Desembargador Jumndir Pascoal. Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Roraima, usando das atribuições que lbe são conferidas pelo Artigo 
215, parágrafo único. da lei 4.737. de 15 de julbo de 1965, expede o presente 
DIPLOMA de, _ _,SuFN .... ADLWQ,..__ _______ _ 

ao Sr.(a) ROMERO ,!!!CÁ FII HO 

eleito por este Estado e registrado pelo Partido e/ou Coligaç!l.o UNIAO POR RORAIMA 

.I'I'R - PL - PRP - PSDB , com 33620 votos 
nominais apurados , nas · eleições realizadas a ..()3_ I JD.. I J1!L ,conforme consta na 
respectiva Ata final de apuraç!l.o. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA 

o . 

' ' "' . 

DIPLOMA 
·(.ll cfX.i.kmaf 'P/l,~ '${..~de clt,;,n!a 9§,/MwWta, ;. '"" .1~ a(riAooiç!W }.!.""""' no «~{ln tf5 .{, ~;,~ 
'Mitoral (':f,; "' 4.7J7, ,/., f/i ,/, ,;idl.o .? {.96'.'i}, roo{m o'"'""'' ~~ de 0:fP~ eh ~.dÜir-a 
~~4"«-lüm r/Q PlJ,adi/,Jfm«< omnndalo n <nú.ittt~.w 110 ,&:.-, / 0 rk /1'11~lm ,(,. (.9.9.f, 17(1 ~úlnr/nn 

Yf~ .. ofow~ 
juJ-Jt lf'l' .w4(1 rkilo fm'a o l'l'j:n"rlo na"'!!" 1fn<J rktÇMJ ,.; .. (IJ ..;,. Oli/uho ,/(' 1.996, jrrla cv~~"ynçl70 ''vf{w ríTunla l:f~tnn'lltr .. -

PMIJR I PV I PMN I PSD I PRP I PTRB- c:MI'f r,:rt.Ni:! (.wiJrrniN (' r•lle11ln (' ,4,_·, m~./. rlu...:rntro e. rv.'nyiinda .. doM) flr>ll", 

r/t>ll/41' J./t76./i.'i/J (t,t,s mi/J~, rpmimrntlrlol I" Jrlnda r f'"'ln• 111,:/, 'f'Aln/JNtltiJ I' IY..II7tfr,.ta I' rml-;rJ 11Mru ~~-n'II(V.iuJ, "Jr:~» rm 

~llr(l l./fS2.~6.'i {rt.m m{/Jã(J, 9ttittA('.n/.(ld .. tv.'nyfi'""la r r/(11:, mil., y"a/~qJf''f'lf/<14,. 'f1111'1'111tt I' tv.-11,.,). ""Ji,.N IUI&,., ~.'i.!,,f6'.! (rurtl'()r:t'ttÚIJ 

~ a.'njllntúr f!IYIU mi/, (ll.('f'IC'-nl.:u I! .uuJ.~"nln I' 1"-!}, 1/1111' IMa/,/r ,;_//j\'f) . .f(j't {rt-'Jwo mi/iiit'J, fJift711'flfY'JIIlll,. fll'l .. ,tln.rtlr/. t'll:lr>r:l"JIIro f' JNJMI« 

r dn,'.J) 11o/m "f'tf4'fldm. , , 

r.9v.~:w.flm~n/~. 1/i dt/~X ... m.1nt ,/,.f9,9~. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 

O Desembargador Carlos Alberto Orriz, 
· Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, 

tendo em vista a proclamação dos resultados das eleil,:ues de 
3 de qutubro de 1994, realizada pelo Egrégio Tribunal em sessão de 

10 de novembro de 1994, outorga o presente diploma a 

JOSÉ SERRA 

eleito para o cargo de Senador, pela Coligação 
"Compromisso São Paulo" (PSDB-PFL), com .6.497.664 votos. 

Tribunal Re · e~to I de São· Paulo, em 15 de dezembro de 1994. 
Eu, Fernando Augusto Fontes Rodrigues, 

ecretário do Tribunal, subscrevi. 

.. ·· . ~7.~~--'--- __,__.,.--

Carlos Alberto Ortiz · · 
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·-·------------ I r-=.- - ., -0 -::,;r ;N?-

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO 
' 

O Desembargador Carlos Alberto brtiz, . 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Pâulo, . · 

· tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 
· 3 de outubro de 1994, realizada pelo Egrégio Tribunal em sessão de 

10 de novembro de. 1994, outorga o presente diploma a 

·ROMEU TUMA 

eleito para o cargo de Senador, pela Coligação · 
'~São Paulo de . o Nós" (PMDB-PL•PSD), com 5.541.262 votos. 

Tribunal R E to;audÇ São Paulo, em 15 de dezembro de.I994. · 
:Eu, ~- Fernando Augusto Fontes Rodrigues, 

cretário do Tribunal, subsc.revi. 

·0--G .....-...:-~-:::- ··~. 
é - . ·Carlos Alberto Ortiz 

. " 

'. 
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> · · · ; : : ',; · · : PODER JllDIC!Aiuo . 

: . ~~~-~~~~~~ I;I.EffORAL DE ~';lftGIPE . . . . . " " - . " " " 

.... 

"' PIP:LO:MA 
. ~ . ,'. ' . ' • - . . . - . . . ' . - . I 

: o Desembargador JOSÉ BARRliTQ'~ó, Presidente do T~bunal Regional Eleitoral de Sergipe, no uso das 
:suas atribuições légais'e na confonnld>,~c :Íos lennbS' do-~rt: 215, pirágtalb 6nÍco, da LeL4,737, de 15 de julho de 1965 
:(C6dlgo Eleitoral), i:oiúére eite.DIPLOMA :lc':JN!T!l~IYilH!IIO!LJCAI;.I<IR!If.O.m!S.:VI'JA~IJ.,&kiJDtll~liBIIESfl..:.· ~---~-------

---------· , proclamado elelto·-"S"'EN"!IOO""'"R'---------------------
-------~"-· Inscrito pela legenda da Col tgacão • o POVO NA FBJ!Q4'TE " lprrr/PT/pMHtpc da B/ 

:: ::.t':P e PSI}}__, na'i eleiçõ·es de ~·"'0"'3"-•/lé!J!>. .. .:.<·ou·u"~"'""lir"'niL<·ifl<t.L.ll!t9:t94o..., __.:.-----------~ 

com 271 .. 171 votos, Confonne consta na Ata Geral de Apuração, reaJizada neSte Tribunal Regional Eleitoral. E, para 
· .. os devidos fins determinou se lhe expedisse o presente DIPLOMA, que assina. 

•: .; l>:!<fo:i:;P:tss"a.tlo.nhta t~ad~dt:Aracajl! ~os -ll.-;.dia5d~ mês. de dezembro de Jl!t99:t!4L·~-------. . . ~ . ,. . . - . - . ' . . . 
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•' . . PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELI!ITORAL DE SERGIPE 

DIPLOMA. 

O Desembargador JOSé BARRETO PRAO(>, Presidente do Tribnna'l aegtonal F.leltorat de Sergipe, no lL"o das 
sUas atribulçOCs legais c naconfonntttade aos tc~oS doan. 215, palignúó C&nlco, da Ld 4.73.7, de 15 de Julho de 1965 
(Código EleltoraO, confere este DIPLOMA a Jose· lmuAJU?º QE QARRQS....JlllTBA 

---------· prodamadoclelto-'S"'E!!""'ADO'""R"----------------~· 
____ _, ____ ,inscril«?'pelalcgenda da COligacão" O poyo Na fARHTB" IPDTIJ?T/pMHIPC...d.a_B/ 

PP e PSB) • , nas eleições de ~•!'}L.'Id,e..JOI!JU"t"'u,.b~roU..Jdu•L&l.>9>;~ ... -----.---'-

cotn 181.. 225 votos, conforine Consta na Á101: Geria I de Apuração, Ceauza8a neste Tribunal Regional Eleitoral. E, para 
os devidos Ons detcnnlnou se lhe expedisse o presente DIPLOMA, que ~lna. 

Dado e passado nesta ctda_d_e de Aracafu aos -..li..... di~ d? !'lês de de~mbro de _._19,_9"4".~-------
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lt.EPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

~STADO DO TOcANTINS 

O Excelendsslmo Senhor Desembarpdor 
AMADO CIL TON ROSA, Presidente do Ep'écJo Tribunal lllqlonal 
Eleitoral do Estado do Tocantins, nos termos da ~ Eleitoral 
vlrente e tendo em vista o rts~~l!ado das efelçiieS realizadas em 
03 de outubro de 1994, contede o prtSente diploma ao Senhor 

· ·CARLOS DO PATROCINIO SILVEIRA 

reslstraciO pela éõHgaÇão_Unlio do To~tins, composta 
pelos. partidos PPR, PTB, PFL, PMN, PP, PV, efeito 

Senador para a representaçJo do Tocandns no Senado 
· Federal, segÜndo proclama~ efedvada na sess10 de 1 O de 

novembro de I 994, basead.J nos So~~Uintes cMdos olldals, exuardos d.J 
respectiva ata: 

Votação geral a~mrad11 : 886.400 votos 
Votação !llo Piplomado: t 60.083 votos 

. . E,· wa Que o efeito possa provar sua 
concl~, . mandou expedir o · prése!lte diploma, .CIIIe assina com o 
Diplomado. 

Palmas-TO, 15 ele deumbro de 1994. 

55 
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Rí!POBLICA FEDERATIVA.DO BRASIL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

ESTADO DO TOCANTINS . 

Fevereiro de 1995 

_ . O Excelentíssimo Senhor Desembarpdor 
AMADO CIL TON ROSA, Presidente do Egrégio Trlbuul Regioul 
Eleiroral do Estado do íocandns, nos termos da LesJsiaçJD Elelroral 
vigente e tendo em vista o resultado das eleiç6es realizadas em 
03 de outubro de 1994, concede o presente diploma ao Senhor 

LEOMAR DE MELO QUINTANILHA 

registrado pela Coligação União do Tocantins, composta 
pelos parddos · PPR, PTB, PFL, PMN, PP, PV, eleiro 

Senador para a representaçJD do Tocantins. no Senado 
Federal, segundo proclamaçjo efedvada na sesslo de 1 O de 
novembro de 1994, baseada nos segui"tes dados oficiais, extrafdos da 
respectiva ata: · 

Votação geral apurada : 886.400 · votos 
Votação do Diplomado: 157.360 votos 

E, para que o eleiro· possa provar sua 
condiçJD, mandou expedir o presente diploma, que assiu com o 
Diplomado. 

Palmas-TO, 15 d~-dczembro de 1994. 

'- •' . :Jf"_·· 

...... ,./_{;.. t-1...-vvi?..'\. /<-y,~!,...W .1.;..~. ~ -~~ 
LEOMAR DE MEt:ô'QUINTANILHA 

DiDiomado 
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Passa-se 1 posse dos 
eleitos- . 

De 8COido com o disposto m § 'Y do art. 4° do Regimento 
Intemo, ap<li&S um dos Sxs. Senadores pi'Ommciará integralmenle 
o Teuno de Compromisso. Os &!mais, um a um. ao serem chama
dos, dilio, em pé: "Assim o prometo'~ 

Convido o noble Senador Jooé Igoâcio Feo:eira, do &tado 
do Esplrito Santo, a comparecer 1 mesa para a leitura do Compro
misso. 

Esclareço que. de acotdo com as JlODiliS regimentais, todos 
os p<eSeDtes devem ac:ompanbar, do p6. a prestação do compro-. 
misso e a dlamada dos demais SeDBifotes. 

O Sr. José lgnácio Feo:eira, da mesa, presta o sel!)linte com
promisso: 

''Prometo guardar a Ca!StltuiÇio Federal e as leis 
do Pais, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Se- . 
nadar que o povo me cxmferiu e sosteutar a União, a in
tegridade e a independência do Bmsil." 

l'tmaiílo, agon. o compromisso, Da fotma já ammciada, os 
demais SeDBifotes eleitos, cuja chamada senl feita pelo Sr. 1• Se
cretário. 

NO 
112 
113 
114 
109 
110 
111 
106 
107 
lOS 
103 
104 
105 
201 
101 
102 
204 
202 
203 
207 
205 
206 
210 
208 
209 
213 
211 
212 
313 
314 
214 
310 
311 
312 
307 
308 
309 

(Proe<Jk-se à clvmtada.) 

RESPONDEM À CHAMADA E PRESTAM O 
COMPROMISSO REGIMENTAL OS SRS. SENADO-
RES: . 

NOME PARLAMENTAR 
FLA VJANO MELO 
NABORJÚNIOR 
MARINA SILVA 
GUR.HERMEPALMEIRA 
TEO'rôNIO VILELA 
RENANCALHEIROS 
JOSÉSARNEY 
GILVAMBORGES 
SEBASTIÃO ROCHA 
GILBERTO MIRANDA 
BERNARDO CABRAL 
JEFFERSON PERES 
JOSAPHAT MARlNHO 
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES 
WALDECK ORNELAS 
BENIVERAS 
LÚCIO ALCÂNTARA 
SÉRGIO MACHADO 
VALMIR CAMPELO 
LAURO CAMPOS 
JOSÉ ROBERTO ARRUDA 
ELCIO ALVARES 
GERSON CAMA TA 
JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
ONOFREQUINAN 
ÍRIS RE2ENDE 
MAURO MIRANDA 
EPITÁCIO CAFETEIRA 
EDISONWBÃO 
ALEXANDRE COSTA 
IÚLIO CAMPOS 
IONAS PINHEIRO 
CARWS BEZERRA 
LEVYDIAS 
LÚDIO COELHO 
RAMEZTEBET 

UF 
AC 
AC 
AC 
AL 
AL 
AL 
AP 
AP 
AP 

AM 
AM 

.AM 
BA 
BA 
BA 
CE 
CE 
CE 
DF 
DF 
DF 

.. ES 
ES 
ES 

GO 
GO 
GO 
MA 
MA 
MA 
Mf 
Mf 
Mf 
MS 
MS 
MS 

306 .IÍJNIA MARISE MG 
304 FRANCELINO PEREIRA MG 
305 ARLINDO PORTO MG 
303 COUTINHOJORGE PA 
302 JADER BARBALHO PA 
301 ADEMIRANDRADE PA 
403 NEY SUASSUNA PB 
402 RONALDOCUNHAUMA PB 
401 HUMBERTO LUCENA PB 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - De acordo com a 
Constituição Fedc:ml, e tendo em vista o wmpiomisso que aca
bam de prestar, declaro empossados Senadores da Repiblica: 

Pelo &tado do Acte: Marina Silva e Nabor JúiiÍOI; 
Pelo &!ado de Alagoas: ReDan CalheúOs e TeotôoioV!lela 

Filho; 
Pelo &!ado do Amapá: Gilvam Botges e Sebastião Rocha; 
Pelo Estado do .Amazonas· Bernardo Cabral e Jefferson Pe-

Pelo Estado da Bahia: Antônio Carlos Magalhães e Wal-
decl: Omelas; · 

pos; 

Pelo &tado do Cear.í: Lúcio Alclntara e Sérgio Machado; 
Pelo Distrito Federal: José Roberto Anuda e Lauro Cam-

Pelo Esp!rito Santo: Gerson. Camata e José Igoácio Femiia; 
Pelo &lado de Goiás: Íris Rezende e Mauro Miranda; 
Pelo &lado do Maranhão: Ale:xanche Costa e Edison Lobão; 
Pelo &tado do Mato Grosso: Carlos Bezem e Jooas Pi-

uheiro; 
· Pelo &!ado de Mato Grosso do Su~ Lúdio Coelbo e Ramez 

Tebet; -

Pelo Estado de Minas Gemis: Arlindo Porto e Fmncelino 
Pereira; 

Pelo &lado do Pará: Ademir Alldrade e Jáder Barl>albo; 
Pelo &!ado da Pmalba: Humberto Lucena e RODaido Cu-

nha Lima; 
Pelo &lado do Pamná: Osmar Dias e Roberto Requião; 
Pelo &tado do Pernambuco: Carlos Wilson e Roberto Freire; 
Pelo &tado do Piauí: Freitas Neto e Hugo Napoleão; 
Pelo &!ado do Rio de Janeiro: Artur da Távola e Benedita 

da Silva; 
Pelo &tado do Rio Grulde do Norte: Ge!:aldo Melo e José 

Agripino; · · 
Pelo &!ado do Rio Gr.mde do Su~ Emllia Fernandes e José 

Fogaça:· 
Pelo &!ado de Ronil&úa: Emandcs Amorim e José Abreu 

Bianco; 
Pelo &lado de Romima: Marluce Pinto e Ranero Jucá; 
Pelo &tado de 'Sallla Catarina: Casildo Maldaner e Vilson 

Kleinübing; 
Pelo &!ado de São Paulo: José Serra e Romeu Thma; 

.l'olo &fado de Seigipe: Anlôoio Carlos Va!ladams e José 
Eduardo Dutta; 

Pelo Estado de Tocantins: Carlos Patrocínio e Leomar 
Quintanilha. 

Convido a todos a acompanhar de pé a execução do Hino 
Naciooal Biasileiro. 

(frocede-se à execução do Hino NacionaL) 
O SR.. PRESIDENTE (Levy Dias)- Em cumprimeDlo ao 

que dispõe o art. T do Regimento Intemo, as sn e os Srs. Sena
dores encamjnbaram à Mesa as declarações do nome parlamentar 
e da filiação partidária, que sexão lidas pelo Sr.1• Secretário. 

_ Sio lidas as seguintes 



58 ANAJS DO SENADO FEDERAL Fevereh"o de 1995 

Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência. em confonnidade com o 
art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representaçlo do Estado 

A C R i?"" . . . . . . · , adotarei o nome parlamentar abaixo . 

consignado e integrarei a bancada do '"Rz h Àp J\t, <., l Y <..\,..._ ''\.--. c..~Y'es_. (r/ J 
Atenciosamente, 

Nome parlamentar: 'tvl ~\R) N I\ . S ·1 L --.J f-1 

Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a hçmra de ~municar a Vossa Excelência., em ~nfonnidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a repreS!:IItaçãO do Estado 

P/-" X.' - adotarei o nome . parlamentar abaixo. 

consignado e integrarei a bancada do -~:z-;..·" fi'"'"':""'. '~··=:5''-------' 

Atenciosamente, 
/" 

.~::;~'4:-~~_:; ·ur-~-~.-:: 
(assinatura por exte~- · 

/ --'--



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, 1 a de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comuniCllf a Vossa Excelência, em conformidade com· o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 
\.L,;bc adotarei o· nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do _ ___,_P...:"---'-'D"""-'t1::__ ____ _. 

Atenciosamente, 

-) . 

k:" IU.l!.í_ 0:.{ '•\.. ~ 
Nome parlamentar: · 

(~sinatura por extenso) 

Sala das SessOes, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 
art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo Desta" data a representaçlo do Estado 
de ALÁGOAS • adotarei O nome ·parlamentar abaiXO· 

consignado e integrarei a bancada do _..~:P::;S'IlDu=BL--------' 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

Nom~ parlamentar: TEOTONIO VILELA FILHO 
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Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

do Amapá adotarei o . nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do _:_P~M::::D.:::B~--------' 

Atenciosamente, 

Nome parlamentar: GILVAM BORGES 

Sala das Sessões, I • de fevereiro de I 995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta dáta a rep~esentação do Estado 
AMAPÂ- AP adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do _.::.P.::.D.::T _______ _.; 

Atenciosamente, 

"} ' \ -+, :-, . . . ) 
A.-J•"'- ~ -t.:.......:.. ,)....._ A,_ &-~ /......_.._ 

, (assmatura por extenso) . 



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, J• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confQnnidade c'om o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a rep~esentação do Estado 

# A/lffl.:?OA/11-S , adotarei o~ nome parlamentar abaixo. 

consignado e integrarei a bancada do P#,t;V/.ÃC' /'/,!06/tcSSi.f~ 

Atenciosamente, -~7.:::~~_{_-_____ _..... : -

(assinatura por extenso) 

Nomeparlamentar ..BcSCN/l;C])C) (/l/3..<!4L_ 

Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

..::1 1\..\ ;:l :<c !. --=r<::> ~ , adotarei o nom~ parhilnentar abaixo 
, ... .., •--:-::< "" ., - '--' 

consignado e integrarei a bancada .c!o . 1 ç· ""i) ) -~ 

Atenciosamente, ._ ::::-. 
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Sala <,llls Sessões, ]0 de fevereiro de !995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

da Bahia adotarei o nome __ parlamentar abaixo 
consignado e integrl!fei a bancada do __ P_F_L _________ . 

Atenciosamente, 

Sala das Sessões, 1 o de fevereiro de I 995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, er.~ conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

adotarei o·· nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do--"-.......... ---------' 

Atenciosameilte; 

Nome parlamentar: 



Fevereiro de 1995 MIAIS DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, l" de fevereirÓ de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicãr a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assuniindo-nesta data a representação do Estado 

C...... ~ ~ adotarei o nome_ parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do ç::. . b. \ 

Atenciosamente, 

.. t_.;..5)~~~ 
~· (assinaturaporextenso) 

Nome parlamentar: W~ 

. 
Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confoTll!idadc com o 

art. Jj do Regimento Interno, que; assumindo riesta dàia a representação do E~ado 

\(. ~ ~ <ll c- . ·· adotarei o nome parlamentar abaixo 
consi,gnado e integrarei a~ancada do _ _:(J...;S:.....l.t)"-""'{?,:__ ____ -' 

Atenciosamente, 

~)1.\t..~;, ~n..\..~1;1.~ 
· · Nome parlamentar: 
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Sala das SessOes, 1° de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento l!itemo, que, assumindo nesta data a representaçlo do Estado 

.::HS:11'í<':-<:O ):1.~ adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do __ f>.!._f>:..__ ______ . 

Atenciosamente, 

Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 
' :-

. Tenho a_ honra~~ comúiücar à Vossa.Éxcelêneia, ~m conformidade com o 

art~ ~o. Re_gj!_IIe~ ~~. gue, 85S?mindó riesta da~· a representação ·do. E~o . 
· I · ' · J • f 1 • { r / ·, d , . --~4 . ado tarei ·o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a ban~da do --, T ' · · : ' ·· ' 

Atenciosamente, · 

(assinatura por· extenso) 

Nome parlamentar: 

;:::;~/<é ?--~? 
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Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995 . 

. ·· 
Senhor Presidente 

Tenho a honra cie comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 
. . . 

art. 7" do Regimento Interno,· que, assumindo nesta. data a representação do Estado 

ESPIRITO. SAl'ITO &dotarei o nome · parlamentar abaixo 

COnSignado e integfar-ei a bancada do _;;.;PMD..=;B ________ . 

Atenciosamente, 

(assinatura por-~) 

Nome parlamentar:GERSON CM-lATA I 

Sala das Sessões, I • de fevereiro de I 995 . 

Senhor PreSidente . ' 

. •'. - . . . 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data ._a representação do Estado 

ESPIRITO SANTO · , adotarei o nome . parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do ESTAiiO DO ESP!RITO SANTO . . 

") --
-'-:;,~--? 
<~-. 

· ·-_(a$siriatúra por extenso) 
"/ . . 

Atenciosamente, 
/ 

/ 
Nome parlamentar: 

.JOSt WNACI.O. FER"I<EIRA 
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Sala das Sessôes, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a hohra de comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 
art. '? do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representaçlo do Estado 
dk fZo; e 's · · · · · . adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do-L/Z::.L./1"!..1.11J:.R::....8!..!-___ _ 

Atenclo$1111ente, ·t::«dc-~..; por extenso) 
.,.. 

Nome parlamentar: !R/ 5 Ir.~ €f-E NJ)[;:. 

Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa ExcelênCia, em conformidade com o 
ait. , 1" do Regimento Interno, que, aSsuinindo nesta data a representação do Estado . . 

OE GOlAS adotarei o nome parlamentar abaixo 
collsignado e integrarei a bancada do ..:P:..:I'I:.::D:::B::_ ______ --' 

-#~/-'-71'~~ 
.· f (assinatura por extenso) 

Nome parlamentar: I'IAURO 1'11 R ANDA 



Fevereiro de 1995 ~DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 19%. 

Senhõr Presidente 

Tenho a honra de comunicãr a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assunündo.. nesta data a representação do Estado 
i 

··~ /vf /J ; ~ ,.~ ·I~· ~ ; .. _ ~dotarei o nome parlamentar abaixo . 

1 consignado e integrarei a bancada do 

67 

Atenciosamente, 
. I _j 

c~~ 

· (assinatura por extenso) 

Nome parlamentar: / · I'· x .< ' · ' ' / < i . .. \. ... [. ,..,~ 

Sala das Sessões, 1.• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de COIJ1!lnicar a Vossa Excelência, em confornüdade com o 

· art. 7" do Regimento Interno, que, assunündo nesta data a representação do Estado 

A .Ú.&<!A.::-~&-.1 , adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do ---'f-'-F_L..-'--------· 

Atenciosamente, 

~ÓGv~~~ 
( assinatu~ por extenso) 

Nome parlamentar: t D I~ O 1"1 
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Sala das Sessões, I o de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 
··' 

, !, , • , adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e int~grarei a bancada do_;-_'..;.:...;· t'-· _·. _··-'\'------' 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

Nome parlamentar: .: ·-1 j ~. ~ • I ; 
I '· \_. '"''\ \~L ,.~'\ 

Sala das Sessões, I • de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

- Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art.;[ do Regimento _Interno, que, assumindo nesta :data a representação do E~do 
!/I 4fõ c:fi! OS$ V p;::-1otaret o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do . _ 

Atenciosamente, 

Nome parlamentar: 



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, l" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

renho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação dO Estado 

MATO GROSSO DO S\.JL adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do _P~S::::D::::B _________ . 

Atenciosamente, ~· 
( 

(assinatura por extenso) 

Nome parlaméntar: LÚD I O COELHO 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a· representáção do Estado 

,-L Mt4TCJ 6flc·'55t.> i\ r. Sr./ L- , adotarei o nome parlamentar abaixo 

con~ignado e integrarei a baneada do í? fl. /) B . 

Atenciosamente, 
. ' -L' ... -·. ___.... . .-----c;....~::c..--:.-7 ê-~ ~· 'c·~ . 

'· (assinatura por extenso) 

Nome parlamentar: ~ ,q n E 2- I c 13 E" r 
.... 

69 



70 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1995 

Sala das Sessões, 1" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, aSsumindo nesta data a representação do Estado 

.!.1 l ~ 14-l (i.. e- R IJ-(' \ . , adotarei o . nome parlamentar ab~xo 
consignado e integrarei a bancada do J>. "t- ~ -

Atenciosamente, 

~~llr 
· ( assi'iiãfilrá por extenso) 

Nomeparlamentar: j4#lJ-.t'Ail)o :::t:.(!)..., 
'I . t<;. frj. 

Sala das SessOes, 1• de fevereiro de 1995. 
' 

,, ·:· '- ; i , ·. 

Senhor Presidente 
: •. ':·. ,, ' ..... ' 

Atenciosamente, 



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, I • de fevereiro de 19,95. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

· art. 7" do Regimento. Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 
.-- -

__ 's_,.;>._·_.c_,.,'-'-'1\._..C'"'A.'------~--=::--'' adotarei o nome parlamentar abaixo 
consignado e integrarei a bancada elo _-..;.~_.__>_~~· :..' _,_. ·.::-, ____ _ 

71 

Atenciosamente, 

~~~~ 
(assinatura por extenso) · 

Nome parlamentar: ~ \) t-....-fv'\ i <-(_ - PíN" ~ 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art .. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta dàta a representação do Estado 
-r:'Ar:t li,... . ~-- ado:arei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do _ _,í'c..:...M.:..:b:.:&::_ ______ . 

Atenciosamente, 

Nome parlamentar: cl Aoe<L d. c--.4~.-vvf lL , 
(as~ por extenso) 
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Sala das Sessões, J• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art. 7" do R~~mento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

J,.,,.v í·:, •· ~- • 1,.. ' ~ , adotarei o nome parlamentar abaixo .. ] . ) 

•:onsignado e integrm:ei a bancada do ,...- r f T .r> 

\ '--r( f:J. ,. [c r 
.... \.. \,.. . ~:.; \" \.. \ --- ~ -,-

. (assinatura por I:Jcten~ . 
·' 

Atenciosamente, 

Nome parlamentar: 

Sala das Sessões, 1• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra dé comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art. · 7" do Regimento Interoo, . que, assumindo nesta dàta a representação do Estado 

24= ? 4 Ir. p / b 4 . , ado~ei o nome parlamentàr abaixo 

consignado e integrarei a ?ancada do 'PM t? B -

Atenciosamente, ·Li~ 
/ (assina~::enso) ( 

Nome parlamentar: 
t;Q.cn-4<~: ~o Cv~>rl<.o? ./.;~-? 



Fevereiro de 1995 ANAJS DO SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho 1 honra de comunicar 1 Vossa Excelência, em conformidade com o 

do Regimento Interno, que, assumiiido nesta data a representação do Estado 

WV? /01V ~ ~tarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do--"--/"'~------

73 

Atenciosamente, 

~·~~;z~ 
(as~.:;r ext so) 

Nome parlamentar: 

Sala 'das Sessões, )0 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

· art r\1" do Regimento-Interno, que, assumindo nesta data a . representat;:ão do Estado 
j · -4 f:- adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do -1-1-'-JI....ld-----r'---1 

Atenc~ente, 

(J) \~ 
Nome parlamentar: · ( ( t"./11'\ vV 

J ·~~ (Jsinfura por extenso) 
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Sala das Sessões, I" de fevereiro de I995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimen&; ln. temo, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

fJ /!A. M. ~- "M.. Co >.) adotarei o nome parlamentar aJ:aixo 

consignado e integrarei a bancada do S i f3 . . 

(assinatura por extenso) 

Nome pàrlamentar: ui:'- :s tJ ;./ 

Sala das Sessões, I" de fevereiro de I995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, ássuriündo nesta data a representação do Estado 

PERNAMBUCO adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e mtegrarei a bancada do __ P"-P"-5"--------~· 

Atenciosamente, ;2L~~ 
(assinatura por extenso) 

Nomeparlamentar: ROBERTO FREIRE 



Fevereiro de 1995 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

Sala das Sessões, 1° de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 
art. 7" do Regi~ento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

p \ A ( ) I , adotarei o nome parlamentar aliaixo · 

consignado e integrarei a bancada do _ _,_?_,._,Ec...._,L~. ------· 

:~1,\t I 
(~sinatura ~r ext~) 

Atenciosamente, 

Sala das Sessões, 1 o de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 
art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

\' I \-\ \, 1 • • adotarei' o I)Ome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do __ }?,___,_r--=Lc..:·------· 

Atenciosamente, 

Nome parlamentar: T \( C i í r) .:; )v ·L'. T 1.. 
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Sala das Sessões, l" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excell!ncia, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

RIO DE JANEIRO odotarei o nome parlam,;,ntar abaixo 
consignado e integnrei a bancada do ...:;.P:::.s,.,o,.,s ________ . 

Atenciosamente, 

,~~so) 

Nome parlamentar: ARTUR DA TAVOLA 

Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

. ait .. 7" do Regimen~o Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 
· ':::'.e c:L. d'üLc e , r'u . · . · · · ? odÔtarei o nome. parlamentàr abaixo 

cOnsignado e integrarei a bl!lcad&do féul,c. dr, ~10//,;c-•r-.s 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

Nome parlamentar: 
.. ~ ~-~~- S- ja\,L"'S:.'~.bA;c 

l'"~l o.... • (.~.o.'t.~- ~ I 
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. Sala .das Sessões, 1• de fevereiro de !995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar~ Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. '7' do Regimento Interno, que, assumindo .nesta data a representação do Estado 

.t."'· ;~. _· -"-1-,_.',_. _,!J"-n;,_· "''HA,·~·_,,""z.,__· :..;·1c:.', ':::cc,_(. _· ____ __, . ~~;>tarei o nome par)a111en!ar _:abaixo 

consignado e integrarei a bancada do -'t,_'_.;,_~·-''_1 _______ . 

Atenciosamente, 

{,. '?'''/ ... ' ·; ~' Lc Nome parlamentar: "-' ,..., .... __ I "• 
. . . 

Senhor Presidente 

/ ·-; ..... :_. ( 
! "'· .Ctt... /ti< .L..lt. ; 

(assinatura por extenso) 

Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

·-Tenho .a honra de comunicar a Vossa Excelênc:l, t n conformidade com o 

art. 7" do Regimento 1nt~o. que, assumindo nesta data a representação do Estado 

DO RIO GRANDE DO .l'jORTE adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do --'P'-'F'-'L"---------

Atenciosamente, ,./ 

--~· 
ra por extenso) 

Nome parlamentar: JOSÉ AGRIPINO 
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Sala das Sessões, t• de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assunúndo nesta data a representação do Estado 

~<c.(..;r:_!c;.:.· .....Ji· C.:.;/.:!.:' '&'Z!!JL,;..·'=::O.!<C_-'-~"-' CL-..t.Í..Jt!::.::.L=-._""-'-'-' __ a_ciotarei o nome parlamentar. abaixo _ 
consignado e integrarei a bancada do -'--·-'-(~? !.../,-'6~· -----'----' 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

Sala dás Sessões, t• de fevereiro de 199~ .. 
• 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em coriformidade com o . ' . . ' . ' . ' . 

· art: 7" do· Regimento Interno, que., assunúndo nesta data a representaÇio 4o Estado 
Rio Gr-ande do Sul 

consignado e integrarei a bancada do _PI:IMDI!III.I;BL.-___ ...._ __ _ 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

·Nome parlamentar: JOSÉ FOOAÇA 
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Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

· · Ti:nho a holira· de comurucar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art. ·7" · d~ Regimento lntemó, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

RONDONIA adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do_ ~P:..:D=-T~--------' 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

Sala elas Sessões, I • de fevereiro de 1995 . 
. : ... 

-.. _-... 
Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

-~h -r: .·éio Regimento Interno, ·que; .Ssumindo nesta data a representação do Estado 

"f"W-/ ·rv Q::::r N 'f' 4 · · · · · · · · ·. · adotarei o nome parlamentar abaixo 

cbrisigruidd e'in\l:Ígnltéi a bancadli do_· _·""".:..t'_7)~-.:.'--~---

Atenciosamente, ~( C2~~~; 
( as~:Oatura por extenso) 

Nome parlamentar: 

,Jc. s--Z:: '/:[; 14-.--v (" --0 
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Sala das Sessões, I" de fevéreiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

w:t. do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

<-· i::: \..L'-. .u .. '--'<-'-- ado tarei o nome parlaii!entar _abaixo 

consignado e integrarei a bancada do l' I [~ .. 

Atenciosamente, 
/' 

I I 
i; J ~ 

''J···. .. , ! f 
; 

rapor 

Nome parlamentar: 
H (tü 1... L'·: L ·; 4 :'·{\'C 

Sala das· Sessões, I o de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente· 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em .confonnidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, qÚ~, assuoi~do ~e~ ~ta a r~pre~~ do ·Estado 
''. . . . . ' . . . . '... . 

c:fe ·. · Roraima adotarei o nome . parlaiitentar abaixo · 

consignado e integrarei a bancáda do-----.,-.....,.---~·. . .. .. ~ .. 

Atenciosamente, ·"~-· ... /.4~ ... ; ;tl; 
' -;:- ~..- - -- ~ - ) 

., ·~ --
(assina~euso) ·--· 

Nome parlamentar: 

ROMERO JUCA 
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Sala das Sessões, 1° de fevereiró de 1995. 

Senhor Presid.ente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

d.~ (h\&~ pc...f.a_.y 't....a-- r adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do P 1\ !'! ~ C3 

Atenciosamente, 

C E (J·=";~· 
· ( assinatÚ i por extenso) 

Nome parlamentar: e ti rP (. /... ? o M !+L 7/A J/ t' /(_ 

Sala das Se:;sões, 1° de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de ~~uni~ a V~ssa Excelência~ em confomudade com o 
I • • • 

art. 7"(1 do Regiml:;'lto Interno, que, assUmindo nesta· data a ~resentaÇão do Estado 

· ..JrM-t""tt. ~ . 1M . •.. adotarei · o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada o,1_....:P...;F_;Iv~_· ------

Atenciosamente, 

~~i~ kât kJ/h~ . 
· (assinatura por extefso) . r 

Nome parlamentar: 

Vit.~orJ kLt.. 1 rJi.Je.iNCj 
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Sala das Sessões, I" de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

art. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

SÃo PAI!! o _adotarei o nome p~entar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do _,_P_,S,_,D,_,B"-------~ 

Atenciosamente, l~ /Lcv*""'-

( assinatu!'3. por extenso) 

Noine parlamentar: JOSÉ SERRA 

Sala das Sessões, I" de fevekiro de I 995. 

Senhor Presidente 

' · · ~honra d~ comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o 

. _art .. 7" dc~~~!!l~ntc!In}Cn'O, que, assumindo nesta . data a representação do Est~do 
..:SO:u ~ \~0 CJ adotarCJ o nome parlamentar. abarxo 

consignado e integrarei a bancada do -L · . . . .. 

Atenciosamente, 

(assinatura por extenso) 

Nome parlamentar: 

(-;; ~ 
~v rVJ E v /v fr1 Pr 
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Sala das Sessões, I" de fevereiro de I 995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art. .,. do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado 

83 

S rÇ R G. · P F ·· · · . . ~ adotarei o nome parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do P P C f fi.~ T/ • D v f' 1e. y G-<t> t.:-'3 $ 1 ·..1 NJ. ) 

. d~;::.f!:::'7 Atenciosamente, 

Nome parlamentar: · 

ANTD.NtV 

Sala das Sessões, I • de fevereiro de I 995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de cómunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

art . .,. 'do Regimento Interno, que, assumindo nesta dau(a representação do Estado 

. .k<:. c c ; r \:. - adotarei o nonie parlamentar abaixo 

consignado e integrarei a baJ.Icada do _ _.p_.J.{:-_· _· -----· 

Atenciosamente, 

fl-p,c;J-~ ---, ·-· 
(/assinatura por extenso) 

Nome parlam.entar: 
:;;o s-e [..P t...!flr.. o..:: D <~r.."\-
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Sala das Sessões, 1° de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente · 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em confonnidade com o 

an. 7" do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estac!o 
_,d.,o~T"-o"""csa..,n"'t"'i"'n,..s,__ _______ __,,. adotarei o nome paTlàmentar abaixo 

consignado e integrarei a bancada do ,.....P:.F:.L,__ ___ --:,.....,:----7) ' 
iL/v~

I 

' 

()~-/ • (assmatura por eXtenso) 

Nome parlamentar: CARLOS PATROC!NIO 

Sala das Sessões, }0 de revereiro de 1995. 

Senhor Presidente 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelêncili, em confonnidade com 0 

. . . an. 1" do "Regimento Interno, que, assumindo neSta data a representação do Estado 
d.:- Toe A N T t N .s · ·· · • adotarei o nome . parlamentar abaixo 
consignado e integrarei a bancada_ do P;D /(_ · 

Atenciosamente, 

~~--- '!1Ma:k?M·4~ 
(assinatura por ext~) 

Nome parlamentar: /_ G OltVIIZ <Ç}U I A/ Í /ltV/ t.../f 11 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A P=idência, Da for· 
ma do disposto no§ 4' do art. 57 da Constituição Fedetal, convoca 
os nobres Sts e Srs. Senadores para a Segunda Reunião Prep.uató
ria a realizar-se boje, neste plenário, às llh, afunde se proceder' à 
,eleição do Presidente do Senado Fedeta!, que ex=erá a direçiio 

da casa no periodo das 1' e 2' Sessões L<ogislativas de 50' L<ogisla
bm!.. 

O SR. PRESIDENTE (Levy,Dias)- Está encen-ada a reu
nião. 

(Levanta~se a reunião às 1 Oh38miit.) -
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Áta da 2a Reunião Preparatória~. 
da soa Legislatura, em 1 de fev~reiro de 1995 

Presidência do Sr. Levy Dias 
ÀS 11 'HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA

DORES: 

·Acre 
Flaviano Melo- P:MDB; Marina Silva- PT; Nabor Júnior-

PMDB. . 

Alagoas 
Guilhenne Pal.meita - PFL; Renan Ca.lbeiros - PMDB; 

Teotónio VilelaFilbo-PSDB. . 

Amapá 
Gilvam Borges- PMDB; José Samey- PMDB; Sebastião 

ROcha- PDT. . . 

Amazonas 
Bemardo Cabral - PP; GilbertÓ Mranda - PMDB; Jeffer

son Peres- PSDB. 

Bahia 
Antonio Carios Magalhães- PFL; Josaphat Marinho- PFL; 

Waldeck.Omelas- PFL. 

Ceará 
Beni Veras- PSDB; Lúcio Alcântara- PDT; Sérgio Ma· 

chado-PSDB 

Distrito Federal 
Jooé Roberto Arruda - PP; Lauro Campos - PT; Valmir 

Campo lo- PTB. 

Espírito Santo 
Elcio Alvares - PFL; Gerson Camata - PMDB; José Igná

cio- PSDB~ --

Goiás 
Iris Reze~de - PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Onofre 

Quinan-PMDB. . - .. 

Maranhão 
Alexaodre Costa- PFL; Edison Lobão- PFL; Epitácio Ca

feteira- PPR. 

Mato Grosso 
Carlos Bezem- PMDB; Jonas PÍDlreiro- PFL; Júlio cam:. 

pos-PFL. 

Mato Grosso do Sul 
Levy Dias- PPR; Lúdio Coelho- PSDB; Ramez Tebet

PMDB. 

Minas Gerais 
Arlindo Porto- PTB; Fr.mcelino Pereira- PFL; Júnia Mari

se-PDT. 

Pará 
Ademir Andrade - PSB; Coutinho Jorge - PMDB; Jader 

Baibalbo- PMDB. ·- . 

ParaJôa 
Humberto Lucena- PMDB; Ney Suassuna - PMDB; Ro-

naldo Cunha Lima- PMDB. . 

Paraná 

Luiz Alberto de Oliveira- PTB; Osmar Dias- PP; Roberto 
Requião- PMDB. 

Pernambuco 
Carlos Wilson - PSDB; Joel de Hollanda - PFL; Roberto 

Freire- PPS. 

Piauí 
Freitas Neto- PFL; Hugo Napoleão- PFL; Lucidio Portel· 

la-PPR. 

Rio de Janeiro 
Artur da Távola- PSDB; Bene<lita da Silva- PT. 

Rio Grande do Norte 
Geia! do Melo-PSDB; José Agripino- PFL. 

• Rio Grande do Sul 
Emllia Femandes- PTB; José Fogaça- PMDB; Pedro Si

mon-PMDB. 

Rondônia 
Emandes Amorim- PDT; José Bianco - PDT; Odacir Soa· 

res-PFL. 

Roraima 
João França - PP; Marhice Pinto- PTB; Romero Jucá

PPR. 

Santa Catarina 
Casildo Maldaner - PMDB; Esperidi1ío Amin - PPR; Vil

son ·Kleinübing- PFL. 

·São Paulo 
Eduardo Suplicy- PT; José Serra- PSDB; Romeu Tmna-

PL. 

Sergipe 
Antônio Carlos Valadares - PP; José Alves - PFL; José 

Eduardo Dulla- PT. 

Tocantins 
Carlos Patrodnio- PFL; JoãO Rocha- PFL; Leomar Quin· 

tanilha- PPR. · . . . 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A lista de presença 

acu-sa o compareCirilento de 79 Srs. Senadores .. Havendo .mímero 
regimental, declaro aberta a 2a Reunião Preparatória. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
_ A presente Reunião _ Preparat6ria destina-se à eleição do 

Presidente do Senado Federal que dirigirá OS trabalhos da Casa du
rante a 1 a e 2a Sessões Legislativas da soa Legislatura. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 
É lido o seguinte 

- E"rid0 de fevereiro de 1995 
Exm0 Sr. 
Senador Levy Dias 
Presidente do Senado Federal ____ _ 
Venho pela presen~ apresentar meu nome como candidato 

à Presidência do Senado. 
Respeitosamente,- Lauro Campos, Senador. • 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O expedieDte lido vai 

à publicação. De acordo com o disposto no·ârt.. 60, § 1°, I, do Re
gimellto Interno. a eleição para Presidente do Senado Fedexal far-
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se-á por escrutínio secreto e maioria de votos, presente a maioria 
da composição da Casa. _ _ -

A Presidência suspenderá a reunião por alguns minutos, a 
fim de que os Srs. Senadores possam munir-se das respectivas cé
dulas, que se encontram. junto às cabines de telefone do Plenário. 

Está su~a a reunião 

(Suspensa às llh4min, a reunião i reãberta às 
llh6min.) 

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Está reaberta a reu
Dilio. 

O Sr. 1 • Secretário PJXlC"derá ã: chamada dos Srs. Senado-
res. 

À medida que os Srs. Senadores forem sendo chamados, 
deverão depositar-seus votos na uma. 

Passa-se à votação. 
(Respondem à chamada e votam _os Srs. Sçnadores:~ 

Acre 
Flaviano Melo- P:MDB; Marina Silva- PT; Nabor Júnior

PMDB. 

Alagoas 
Guilherme Palmeira - PFL; Renan Calheiros - PMDB; 

Teôtonio VIlela Filho- PSDB. 

Amapá 
Gilvam Borges- PMDB; José Samey- PMDB; Sebastião 

Rocha-PDT. 

Amazonas 
Bemardo Cabral - PP; Gilberto Miranda - PMDB; Jeffer. 

son Peres- PSDB. 

Bahia 
Antonio Carlos Magalhães - PFL; Josaphat Marillho

PFL; Waldeck Omelas-PFL. 

Ceará . 
Bem V eras- PSDB; Lúcio Alcântara- PDT; Sérgio Ma-

Ademir Andrade - PSB; CoutiDho Jorge - PMDB; Jáder 
BarlJalho-PMDB. 

Paraíba 
HuiD.berto Lucena- PMDB; Nriy SUassuna- P!\IDB; Ro

naldo Cunha Lirila .:"PMDB. 

Paraná 
Luiz Alberto de Oliveira- PTB; Osmar Dias- PP; Roberto 

Requião- PMDB. 

Pernambuco 
Carlos Wllsoo - PSDB; Joel de Hollimda - PFL; Robeno 

Freire- PPS. - -

Piauí 
Freitas Neto-- PFL; Hugo Napoleão- PFL; Lucídio Portel

.la-PPR. 

Rio de Janeiro 
Artur da Tá v ola- PSDB; Benedita da Silva- PT. 

-Rio Grande do Norte 
Geraldo Melo- PSDB; José Agrlpino- PFL. 

· Rio Grande do Sul 
Emilia Fernandes - PTB; José Fogaça - PMDB; Pedro Si

mon-PMDB. 
--Rondônia 

Emandes Amorim- PDT; José Bianco - PDT; Odacir Soa
rei-PFL. 

Roraima 
João França - PP; Marluce Pinto - PTB; Romero Jucá-

PPR. 

Salita Catarina 
Casildo Maldaner- PMDB; Esperidião Amin - PPR; V!l

son Kleinübing- PFL. 
São Paulo 

cbado-PSDB. PL. 
Eduardo Suplicy- PT; José Seim- PSDB; Romeu Tuma-· 

Distrito Federal 
José Roberto Anuda - PP; Lauto càmpos - PT; Valmir 

, Campelo- PTB. 

Espírito Santo 
E!cio Alvares- PFL; Gerson Camata- PMDB; José Igilá

cio-PSDR 

Goiás 
Iris Rezende - PMDB; Mauro Miranda - PMDB; Onofre 

Quinan-PMDB. 

Maranhão 
Alexandre Costa- PFL; Edison Lobão - PFL; Epitácio Ca-· 

feteira- PPR. 

Mato Grosso 
Carlos Bezetm- PMDB; Jonas PiDheiro- PFL; Júlio Caro

pos-PFL. 

Mato Grosso Do Sul 
Levy Dias '- PPR; Lúdio Coelho - PSDB; Ramez Tebet -

PMDB. 

Minas Gera1s 
Arlindo Porto- PTB; Francelino Pereira- PFL; Júnia Mari.-

se-PDT. . 

Parã 

Sergipe 
Antômo Carlos V aládares - PP; José Alves - PFL; José 

Eduardo Dutra- PT. · 

Tocantins 
Carlos Patrocínio - PFL; João Rocha- PFL; Leomar Quin-

tauilha- PPR. . 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Foraro encoDtradas na 

uma 79 sobrecanas que coincidem como o número de v~tes. 
Convoco os Srs. Senadores Beni V eras e José Agripino para 

funcionarem como escrutinadores. 
v ãi-Se passai' à apuração. 
(Procede-se à apuração.) 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Está ooncluída a apu-

ração. que acusa o seguinte resultado: 
Senador Lauro Campos- 7 votos; 
Senador José Sarney-61 votos; 
Houve 4 votos em branco e 7 abstenções. 
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tenho a honra de 

proclamar eleito para o cargo de Presiden!e do Senado Federal e 
do Congresso Nacional, para ntandato de dois anos, o nobre Sena
dor, pelo Estado do Amapá, José Samey. (Palmas.) 

Convido o Sr.. Senador Jos& Samey a. assuD:rlr a Presid&cia 
do Senado da República Fedetativa do BrasiL 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- SI's e s .... Sertado
xes. estou aqui com os mesmos sonhos com. que cheguei pela p:i-
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meita vez à Câmara dos Deputados em 1955. Tendo ocupado to
dos os cargos pllblicos do Pais, jamais, depois de trinta anos de 
mandatos legislativos, aceitei participar da direção dos nossos tra-
balhos. · 

Peço-llies licença para inv~. como aval do compromisso 
que assumo com a Casa, a legitimidade que tenho pa13. presidi-la. 
Deputado Federal tres vezes, tres vezes Senador da Repllblica, 
Vice-Presidente e Presidente da República. estou assumindo esta 
missão paza prestar um serviço ao Seuado Federal, Casa à qual 
devo minha formação política. Aqui aprendi a oUvir- mais do que 
falar, a opinar, a respeitar o direito de discordar, a compreender o· 
valor do debate e da controvérsia, a descobrir as virn.Jdes da pa.; 
ciência e os deveres da amizade que se consolida na vivência de 
um ideal comum. Aprendi que o caminho do desenvolvimento 
passa sempre pela democracia, hoje vitoriosa no DlUJ,ldo eomo- â 
solução hl>ertária da humanidade, que sabe que a tecuologia, a 
ciência, a economia de mercado, fiUiam muito mãiS pela qu~da
de de vida da sociedade humana do que todos os sistemas políticos 
ideológicos. 

Os parlamentos a.tiavessam a maior _criSe da Históri.a. Hoje 
se questiona, no murido inteiro, a Sua, ~~gltimidade. Com o surgi
mento de UIQ. novo interlocutor da sociedade_ democrática - a opi
mão pública - •. que veio p3.Iã ficar expressa Pela mídia e--pela 
sociedade civil organiz.a.cla, o eleitor também ficou .prisioneiro des
se sistema e passou á ser um refém no universO$ comunicação. 

Nesse clima. o Poder Legislativo é o mais vulnerável dos 
três Poderes, porqtJe os seus conflitos são pu'blicos, não temos pa
redes para ocultá-los. É um Poder desamtado e um :Pockr indefeso. 

O Brasil, particulatm.ente, vive uma situaçãO singular. Tew 
mos instituições políticas. algumas delas que remontam ao Século 
XIX. e entre elas uma tendência ao congresso do discurso que é 
apenas uma das maneiras de f!SCalizar, como são os pedidos de in
formação-e as comisSões de inquérito. As funções de controle, de 
acompanhamento, de fiscalização. ficaiaiD. colocadas numa seCUD
dária. embora sendo as principais. 

Por outro lado, o Parlamento, com os anos~ tey~ sUas estru
turas admioistrativas desatualizadas e obsoletas. Cresceram os 
abusos. tronara.m-se visíveis os ell'OS, o desestímulo tomou conta 
de quase todos e o ~mo invadiu muitas consciências. 

Como reação e na esteira dos novos tempos. criouwse no 
.. 'Brasil não somente iõStitilições formais democráticas, mas algo 

extraordinário e que é tão bom para ó País- criou-se Uma demo
cracia participativa e vil1ual. que se demu:na. num sistema de capi
laridade em todo o tecido social na extraordinária vitalidade das 
milhares e milhares de associações, federaçÕes, clubes. grupos co
munitários e corporativos que agregam poder político~ 

A mídia modemizouwse. os meiO$ de comunicação de massa 
tomaram um espaço domiDante como int.en:Dedia.dores entre o 
povo e 9 poder político. 

E necessário, neste instante de tr.msfonnações históricas, 
salvar o Parlamento do desprestígio, recolocá-lo perante a Nação 
no seu intocável lugar de cópula do sistema democrátiCo, sendo 
paza o povo o seu grande instrumento de igualdade, onde todos 
podem questionar os governos, ftscalizá-los, acompanhá-los e de· 
nunciar desde os próprios parlamentares até õS menores ettos que 
existam dentro da so:::iedade. 

Para esta missão coloco a minha experiência e a nllDba vida 
de políticO, com aquilo que tenho preservado ao longo de tocla a 
minha existência, a capaddade de ouvir, de dialogar, de ser um es
pírito conciliador. 

O:Jegou a hora de um encontro, de uma soma de vontades. 
de missões compartidas ec.tre a sociedade civil, a opinião pública e 

a midia, ~;.rePito, passou a ter~ função extremamente impor
tante Da inteimediação política. 

Eu me propcmh.o, como Presidente da Mesa Diretora do Se-
nado, a submeter à Casa o debate de um de um novo modelo. sub
meter diretrizes ·para restamar o prestígio do Poder e, com 
obstinação; ser um escravo dessa causa. Aceitar sugestões, imple
mentar projetes. coneções de rumo, proceder a uma gxande e 
abrangente reforma a.dministrativa que atinja todos os aspectos ne
cessários à modemização da Casa. Aqui temos, os quadros que 
compõem o funcionalismo, uma base significativa e exemplar pan 

'""ll tarefa, e desejo motivá-los, dando coodições de trabalho, recicla
gem, assegurando-sempre que, aqui .. dentro, só ocorrerá a se!eção 
pelo mérito, pela capacidade pela dedicação ao trabalho. 

Precisamos decidir, mostrar agilidade nos trabalhos parla
. mentares - todas as sugestões serão bem-vindas -. restaurar a ati

vidade legislaliva, adoxmecida com a hibridez ,da Constituição de 
!988, que, dando ao Congresso funções de governo parlamentaris
ta, e sendo o sistema presidencialista, criou, entre outros fatos, a 
in.govemabilidade. 

O País. para funcionar, teve de entregar ao Executivo o po-
der ~ado de legislar através de me?Jdas provisórias. Com a. ex
periência que tiago do Executivo, sei que. sem elas, é impossível 
goVernar e, com elas, é impossível a existência de .um Congresso 
dinâmiCo, que todos nós desejamos. O que está ocorrendo é a pro-
liferação das atividades perif'ericas. · 

Daí a m:gência da reforma constitucional. Tenho certeza da 
seusibilidade do Poder Executivo e do P<esideute da Repllblica 
que. sendo velho parlamentar com.p nós. nos ajudará a fazer uma 
profunda reflexão sobre essa questão. 

Os Poderes da República não podem, em qualquer hipótese, 
aumentar vencimentos; a vellia praxe republicana recomenda à le
gislatura antericx fixar os Vencimentos da seguinte, para. todo o pe
IÍodQ. Por outro lado, sõ através da lei, nunca de resoluções ou 
qualquer outro meio que PJssa burlar essa noxma, poderá ser ad
mitido que os Poderes se auto-remunerem e confttam. vantagens 
ou agreguem privilégios. 

Proponho-me a ser um instrumento do Senado e do Con
gresso,. que presidirei, para fortalecêwlos, modemizáwlos, para que 
eles possam usufruir de toQas as suas potencialidades, e reprinrir, 
com a ajude de todos os senadores. qualquer tentativa para desmo
ralizá-los. 

Serei severo e inflexível, no âmbito das minhas atribuições, 
coutra abusos, distorções, qualquer f= de conupção oo com
prometimenso ® nossa$. funções. Serei 9bstinadamente imransi
gente na manutenção de nossas prerrogativas, na defesa da 
autonomia do ;poder Legislativo, do respeito que se deve aos Seus 
membros e à dignidade de suas funções. 

Por outro lado, devemos sempre ter presente, na qualidade 
de representantes do povo, o decoro de que necessita o eXercício 
dos nossos mandatos. que devem ser exercidos com austeridade e 
com austeridade e com responsabilidade. 

Se de alguma coisa me anependo na vida é de não ter sido 
mais exigente e fmne na cobrança de tarefas. As duas margens do 
rio que conheci, a do governo e a do ostracismo, m..e ensinaram 
que essa conduta não leva ao reco.oh.ecimento_ ne;t!l à gratidão. Li
berto 4as ambições., posso. como um depoimento e testemunho, 
recoJJb.ecer equívocos e jamais repeti-los. 

_ Agcideço ao PMDB a escolha que fez do meu nome e espe
cialmente para. em seu nome., participar da Mesa de·clireção dos 
trabalhos do Senado Fedem! como seu Presidente: e principalmen
te aos Senadores Pedro Simon e Íris Rezende, pela contnõuição 
significativa que deram à disputa dentro do partido. Serei, como 
sempre fui, cumpridor do programa desse partido. 
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Quando presidente, ao deixar o governo, tive oportunidade 
de dizer e agora quero repetir: não entreguei o País à pressão de 
ninguém. no exterior OU no interior. e não cedi um milímetro da 
autonomia e da. integridade do Brasil. 

Quero agradecer às St's e Srs. Senadores. ilustres compo
nentes desta Casa. que sufragaram o meu nome. Quero ~conhecer 
a conuibuição dos Senadores Mauro Benevides e Humberto Luce
na em inúmeros projetos de melhoria da atividade parlamentar, 
principalmente na informatização de muitos dos nossos setviç6s. 

Esta é uma Casa onde se reúnem.as mais ilustres biograftas 
do País: governadores, ministros, anligos parlamentares, homens e 
mulheres que viveram as. lutas em_ favor dos interesses nacionaiS 
em todos os campos. . 

Sei, com minha experiência e minha idade. que assumi uma 
tarefa de alto risco. Mas o riZ certo de que posso prestar ao Con
gresso do Brasil um seiVÍÇO que me julgo capaz de fazer, pela mi
nha vida e pelo ideal que me anima hoje nrsta sedutora mis~ão 
para a qual me sinto profundamente motivado e preparado. 

V amos nos dedicar a essa tarefa extraordinária que o Brasil 
tanto precisa neste instante, de modernizar, de aparelhar, de re
construir as instituições parlamentares dentro desses novos tem
pos. Convido todo s esse mutirão pela moralidade, pela dignidade, 
pela competência. pelo trabalho, na tarefa de transformarmos esta 
legislatura numa página indeléve[ e marcante da história política 
do Brasil. 

Tudo nos. leva a essa crença. Estou profundamente otimísta. 
Aí está um Brasil que acompanha. o passo do mundo e estará um 
Parlamento que acompanhará o passo do Brasil. Aí está um Brasil 

que sai de suas crises. que sacode as amarras do pessimismo e a &e 
suas asas de esperanç.a para iniciar um dos vôos maiores da sua 
trajetória. 

O Presidente Fernando Henrique tetá-·no Senado Federal, no 
Presidente do Senado Federal, uma alavanca de apoio para os pro
jetos de reforma e de construção das esperanças que o levaram à 
:presidência da República pelo voto do povo. Suas qualidades de 
político, de intelectual, de democrata o credenciam a nossa admi
ração e é o nosso desejo- acredito que seja unanimemente o de to-
dosn6sdestaCasa-ajudá-loaajudaroBrasil. ·- __ . --· 

Quero terminar estas palavr.ts, renovando o meu prOfundo 
agradecimento àS Sô: e aos Srs. Senadores. Hoje, sOU o Presidente 
da Casa. o Presidente de todos. Quero homenagear o Senado da 
República. que_ considero miDha Casa, nossa Casa, a Casa do Bril
sil e, cenamente, a Casa do povo brasileiro. A cada um que aqui 
chega. renovo os meus votos de êxito no cumprimento de seus 
mandatos.- Que- Deus nos ajude. e que os nossos ouvidos jamais 
deixem de ou_vir, com humildade_, ~ vozes do povo brasileiro, e 
que nossas palavras jamais deixem cie_supliç:ar, de exortar. de con
clamar. de pedir e, se possível, proteStar com todas as _fçrças dare
volta contra as injustiças e em favor dos anseios do Brasil MuitQ 
obrigado. 

O SR. PRESIDEJl!:I"E (José Samey) - A Presidência con-. 
voca as SO, e os Srs. Senadores para a terceira reunião ptéparn.tó
ria a realizar-se hoje, neste plenário, às 12h13min, a fnn de se 
j)roceder à eleição e posse dos demais membros da Mesa. 

Está encerrada a reunião. -

(Levanta-se a reunião às 12h.) 

Ata da 33 Reunião Preparatóriai da 503 Legi.Siatura, 
em 1 de fevereiro de 1995 

Presidência do Sr. José Sarney 
ÀS 12 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA

DORES: 

Ademir Andrade- Alexandra Costa- Antônio Carlos V ala
dares - Antonio Carlos Magalhães- Arlindo Porto- Artur dp. Tá
vola- Beneditada Silva- Beni V eras- Bemardo Cabral- Carlos 
Bezerra- Carlos Patrocínio- Cárlos Wilson- Casildo ... Maldaner
Coutinbo Jorge - Edison Lobão :- Eduardo Suplicy- Blcio Alva
res -Emília Fernandes - Epitácio Cafeteita.- EriiãlideS Amorim
Espiridião Amin - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas 
Neto- Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gil
varo Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto 
Lucena- Iris Rezende- Jader Barbalho- Jefferson Peres- João 
F=ça- João Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josap
hat Marinho - José Bianco - José Agripino ~ José Alves - José 
Eduardo Outra- José Fogaça- José Ignáclo -José Roberto Anu
da- José Samey- Júlio Campos- Júnia Marise - Lauro Campos 
- Leomar Quintanilha - Levy Dias- Lucidio Portella - Lúcio AI
cãntarâ.- Lúclio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva 
- Ma.rluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna 
- Odacir Soares - Onafi:e Quinam - Osmar Dias- Pedro Simon-
Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freire- Roberto Re
quião - Romero Jucá - Romeu Tuma -~ Ronaldo Cu Ilha Lima -
Sebastião Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela Filho .,-V al
mirCampelo- Vilson K!eimibing- Waldeck Omeias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A lista de presença 
acusa o comparecimento de 79 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental, declaro aberta a reunião. 

S~b a proteção de Deus, iniciamos nossos traJ:>afuos. 
Queto esclarecer aos Srs. Senadores que teremos d~as vota

ções. A primeira destina-se à composição dos mem.bros.efetivos da 
Mesa e a segunda é-para a composição dos Suplentes. · 

A presente reunião destina-se à" eleição e posse _dos Vice
Presidentes. dos SecretárioS e dos Suplentes de Secretários que 
comporão a Mesa do Senado Fedem! na 50" Legislatura. . 

Estabelece o § 4o do art. 60 do Regimento Interno que, por 
proposta de 113 dos membros do Senado, ou de Líder que repre
sente Líder que este número. a eleição par.t o preenchimento dos 
cargos de 1° e 2° V ice-Presidente e de 1°, 2°, 3° e 4° Secretário po--
derá ser feita em único escrutínio · · 

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre
. tá.rio. 

É lido o seguinte. 

REQUERIMENTO N' 168, DE 1995 
Nos termos do art. 60~ § 4°, do Regimento Interno, quere

mos que a eleiçãO para preeÍlchimento dos cargos de Vice-Presi
dentes e Secretários seja feita em único escrutínio. 

Sala das Reuniões, I • de fevereiro de 1995. - Odacir Soa· 
res, PFL- V almir Campe!o, PTB- Giberto Miranda, PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen
tados. (Pausa) 

Aprovado. 
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· O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passamos ao pri
. meiro escrutínio. destinado à eleição"!dos Vtce-Presidente se dos 
S~o~ · 

Peço aos SIS. Senadores que se dirijam à cabine e tomem as 
suas oédulas pata que so possa proceder à votação. _ 

O Sr. t• Secretário procederá à chamada dos Srs. Senadc>-
ros. . 

Responderam à chamada e votaram os Srs. Senadores: 

Acre 
Flaviano Melo- PMDB; Marina Silva- PT; Nabor Júnior

PMDB. 

Alagoas 
Guilhem1e Palmeim - PFL; Rerum Calheiros - PMDB; 

T~tonio Vllela Filho- PSDB. 

Amapá 
Gilvam Borges- PMDB; José Samey- PMDB; Sebastião 

Rocba-PDT. 

Amazonas 
Bemardo c.miJ ..: PP; Gilberto Mirnnda - PMDB; Jeffer

sro Peres- PSDB. 

Bahia 
Antonio Cmos Magalhães- PFL; Josapbat'l\'farinho- PFL; 

Waldeck Omelas- PFL. 

Ceará 
Beri Ver.IS·- PSDB; Lúcio Alcântaia- PDT; Sétgio Ma

cbado-PSDB. 

Distrito Federal 
José Roberto Anuda - PP; Lauro Campos - PT; Valmir 

Campolo- PTB. 

Espirito Santo 
Elcio Alvares- PFL; GersO!l Camata- PMDB; José Igoá

cio-PSDB. 

Goiás 
Iris ReW!de - PMDB;'Mauro Miranda- PMDB; Onofre 

Quinan- PMDB. 

Maranhão 
Alexandre Costá- PFL; Edison Lobão - PFL; Epitácio Ca

feteira- PPR. 

Mato Grosso 
Carlos Bezena- PMDB; Jonas Pinheiro- PFL; Júlio Cam· 

pos-PFL. 

Mato Grosso do Sul 
Levy Dias - PPR; Lúdio Coelho - PSDB; Ramez Tebet -

PMDB. 

Minas Gerals 
Arlindo Porto- PTB; Fr.mcelino Pereim- PFL; Júrua Mari

se-PDT. 

Pará 
Adenllr Anchde - PSB; Coutinho Jorge - PMDB; Jader 

Barl>alho- PMDB. 

Paraíba 
Humberto Lucena - PMDB; Ney Suassuna - PMDB; Ro

naldo Cunha Lima- PMDB. 

Paraná 
Luiz Alberto de Oliveita- PTB; Osmar DiaS~ PP; Roberto 

Requião- PMDB. 

Pernambuco 
Carlos Wilson - PSDB; Joel de Hollanda - PFL; Roberto 

Freire- PPS. 

·. Piauí 
Freitas Neto.:. PFL; Hugo Napoleão - PFL; Lucídio Portel

la-PPR. 

Rio de Janeiro 
Artur da Távola- PSDB; Benedita da Silva- PT. 

Rio Grande do Norte 
Geaaldo Melo- PSDB; José Agripino- PFL. 

Rio Grande Do Sul 
Emíllil Femandes - PTB; José Fogaça - PMDB; Pedro Si

mon-PMDB. 

Rondônia 
Emandes Amorim- PDT; José Abreu Bianco - PDT: Oda

cirSo~- PfL. 

Roraima 
João F:mnça -_PP; Marluce Pillto- PTB; Romero Jucá

PPR. 

. . . Sa.:nta Catarina 
Casildo Maldaner- PMD BiEspiridião Amin - PPR; Vilson 

13einübing- PFL. 

São Paulo 
Eduardo Suplicy- PT; José Serra -PSDB; Romeu Tutna-

PL. 

SellÍipe 
Antônio Carlos Valadares - PP; José Alves - PFL; José 

Eduardo Dutta- PT. 

Tocantins 
Carlos Patrocínio - PFL; João Rocha·- PFL; Leomar Quin· 

tanilha- PPR · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esláconclufda_avo-

tação. -
Designo como escrutinadores os Srs. Senadores José Agri-

pibo Maia e Nabor Júnior. P-eço-lhes que compareçam à Mesa. 
Vai-se proceder â contagem das sobrecartas. (Pausa) 
Foram enconttadas na uma 78 sobrecartas. 
O número ccincide com o de votantes. 
V ai-se passar à apuração. 

·. (Procetk-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está conc!uida a 
apuração, que acusa o se,mtinte resultado: 

tos; 
1° Vire-Presidente: SenadorTeotônio Vilela Filho- 69 vo-

2°Vice-Presidente: Senador Júlio Campos -71 Votos; 
1 o Secretário: Senador Odacir Soares - 67 votos: 
2° Secretário: Senador Renan Calheiros- 69 votos~ 
3° Secretário: Sanador Levy Dias- 71 votos; 
4° Secretário: Senador Emandes Amorin- 71 votos. 
A Presidência tem a honra de proclamar e declarar eT;llpOS

sados os Srs. Senadores mencionados. 
Convido os Srs. Secretários a to'll3r assento á_ mesa para 

proceder-se à eleição dos supleDteS de Secretários. 
Peço aos Srs. Senadores que se dirijam à cabine para reco

llier as cédulas e iniciaiJ;nos o processo de votação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço aos Srs. SeJll!' 

dores, que já esqto munidos das suas cédulas, para que votem. A 
Mesa anotará a presença e o voto de cada um. 
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(Proced~·se à votação.) 

VOTAM OS SRS. SENADORES, 
Acre 

F1aviaDo Melo- PMDB; Marina Silva- PT; Nabor Júnior
PMDB. 

Alagoas: 
Guilherme Palmeira - PFL: Renan Calbeiros - PMDB; 

Teotonio Vilela Filho- PSDB. 
Amapá 

Gilvam Borges- PMDB; José Samey- PMDB; Sebastião 
Rocba-PDT. . 

Amazouas 
Bemaroo Cabral- PP; Gilbeno Miranda- PMDB; Jeffer

son Peres- PSDB. 
!labia 

A:olonio Carlos Magalhães- PFL; Josaphat Marinho- PFL 
Waldeck Omelas- PFL. 

· Ceará 
Beci Veras- PSE>B; Lúcio Alcântara- PDT; Sérgio Ma-

chado-PSDB. . _ 
Distrito Federal 

José Robeno Amlda - PP; Lauro Campos - PT; Valmir 
Campelo- PTB. 

Espírito Santo. 
Elcio Alvares- PFL; Ger.;on Camata- PMDB; José l.gni-

cio-PSDB. • 
Goiás 

Quinan~P~";;':de- PMDB; Mauro Miranda- PMDB; Onofre 

Maranhão 
Alexaodre Costa- PFL; Edison Lobão - PFL; Epitâcio Ca-

feteira- PPR. · 
Mato Grosso 

Carlos Bezerra- PMDB; JoDaS Pinheiro- PFL; Júlio Cam-
pos-PFL. .. 

Mato Gro..O Do Sul 
Levy Dias - PPR; Lúdio Coelho - PSDB; Ramez Tebet -

PMDB. 
~ Minas Ge"r.iis 

Arlindo Porto- PTB; F=dmo Pereira- PFL; JÚDÍa Mari
se-PDT. 

Pará . 
Ademir Andrade - PSB; Çoutinho Jorge - PMDB; Jader 

Barbalho- PMDB. · 
Paraíba 

Hum~o Luoena - PMDJl; Ney SDaSsuna - PMDB; Ro
naldo Omha Llllll1- PMDB. 

Paraná 
Luiz Alberto de Oliveira- PTB; Osmar Dias- PP. 
Robeno Requião- PMDB. 

Pernambuco 
Carlos Wilson - PSDB; Joel de Hollanda - PFL; Robeno 

Freire- PPS. 
PiaW 

Frehas Neto- PFL; Hugo Napoleão- PFL; Lucídio Portel-
!a-PPR. -- ___ .. _ 

Rio De Janeiro 
Artur da Távo!a- PSDB; Benedita da Silva- PT. 

Rio Gnmde do Norte 
Geraldo Melo- PSDB; José Agripino- PFL 

Rio Gnmde do Sul 

EIDJ.1ia Femandes - PTB; José Fogaça -- PMDB; Pedro Si~ - --
mon-PMDB. . 

Rondônia 
Emandes Amorim- PDT; José Abreu Bianco - PDT; Oda-

cir Soares- PR... ·.-
Roraima 

João França - PP; Marluce Pinto - PTB· ·Romero Jucá -
~ . , 

Santa Catarina 
Casildo Maldaner- PMDB; Espiridião Amin- PPR; Vi!son 

Kleiniib.ing- PFL. 
São Paulo 

Eduanlo Suplicy- PT; José Serra- PSDB; Romeu Tuma
PL. 

Sergipe 
Antônio Carlos Valaderes - PP; José Alves - PFL; José 

Eduanlo Duaa- PT. 
Tocantins 

Carlos Patrocínio- PFL; João Rocha- PFL; Leomar Quin
tanilha- PPR. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a vo-
tação. -

Designo as St's Senadoras Emília Femandes e Marina Silva 
ara servirem de escrutinadoras. {Pausa.) 

S. Ex-s não se encont.Iam no plenário. 
Convido a Senadora Júnia 1\f.arise e o Senador Romeu 

Tu ma p~ auxiliarem nos nossos traba:lbos com escrutinadores. 
---- (Procede-se à apuração.) 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidéncia vai 
anunciar o resultado da votação. 

Votaram 70 Srs. Senadores. 
Abstenção: 1 
Voto nulo: 1 
Votos em brancos: 2 
O Senador Carlos Valadares obteve Õ6 votos; o Senado; 

José E dnanlo Outra obteve 66votos; o Senador Luís Alherto ob
teve 66 votos; o Senador Ney Suassuna obteve 63 VotoS:. 

Ptoclamo-os eleitos suplentes de secretários e declaro em
possados os senadores mencionados. (Palmas.) 

Está assim completada a composição da Mesa Diretora do 
Sena do Federal que dirigirá as dnas pnlximas sesSÕeS legislativas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência co
munica ao Plenário que, de acon:là com o art. 65, § 6•, do Regi
mento Interno, a indicação dos lideres partidários âeverá ser feita 
no iDfcioda Sessão Legislativa e COim.In.icada à Mesa em documen
tos subscrito pela maioria dos integrantes das respectivas banca-
das. . 
· Os requerimentos que já chegaram à. Mesa foram do 
PMDB, PPR, PP, PSDB E PTB. Colllllllico ao Plenário que até o 
próximo .día 15 teremos oportunidade de re<:eher esses documen
tos. 

Lembro às S~s e aos Srs. Senadores que, em cumprimento 
ao art. 79 do Regimento Intemo. os líderes devem reunk-se no iní
cio de cada Legislatura. a f'un de fixar a representação tnlmérica 
dos partidos e dos blocos parlamentares nas comissões permanen
tes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidéncia con
voca sessão solene do Congresso Nacional a .realizar-se oo dia 15 
de fevereiro próximo, às !6h, no plenário da Câman dos Depota
dos, destinada à instalação dos trahalhos da 1' Sessão Legislativa 
OxdinMia da Qüinquagésima Legislatura, segundo determina a 
Constitnição Federal. . . . 
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Cumprida a fmalidade desta reunião quero agraâecer a per- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a 
sença das SI"s e dos Sr.;_ Senadores e de todos os nossos convidados. reunião. 

(Levanta-se a reuniiü>às J3h18min.) 

Ata da 1° Sessão; em 16 de fever~iro_ de 1995 

1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 
Presidência dos Srs.: José Sarney, Júlio Campos e Antônio Carlos V aladares 

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

Antônio Carlos V aladares, Alltônio Carlos Magalhães. AI
lindo Porto, Benedita da Silva. Betú VetaS, Coutinho Jorge, Edi
SOD Lobão, Elcio Alvares, Emília Femandes, Ernandes Amorim. 
Esperidião .Amím. Flaviano Melo, Getson Carnata, Guilhetme Pal
meila. Humberto I;uoena, Jader Barbalho, João Rocha, Josaphat 
Marinho, José Bianco, José Samey, JUlio Campos, Júnia Marise, 
L3llro Campos, Lúdio Cuelbo, Marina Silva, Naber Júnior, Ney 
Suassuna. Osmar Dias, Pedro Simon, Ramez Tebet, Renan Calbei
ros, Roberto Requião, Romero Jucá, Romeu Tuma, Ronaldo Cu
nha Lima. Sebastião Rocha, Teotonio VIlela Filho, Valmir Cam-
pelo, Waldeok Omelas. · 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presen
ça acusa o comparecimento de 39 Srs. Sena.dores. Havendo núme-, 
ro regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos traballiqs. 
O Sr. 1 • Secretáóo prooeder.í à leituxa do Espediente. 

O ·sr. 1 o Secretário em exercicio. NABO R JÚ
NIOR, prooede à leituxa do se~e: 

EXPEDIENTE 
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N"49,de 1995 (n• 130/95,na origem), de26janeiroúltimo, 
comunicando o recebimento da Mensagem n° 48, de 19'J5. que 

·participava a pronmlgação do Decreto Legislativo n• 8, de 1995. 
N" 50, de 1995 (n• 165/95, na origem), de 1• do conente, 

COillUllicando o recebimento da Mensagem n° 50, de 1995. que 
participava o acolbimentQ do pedido de retirada do Projeto de Lei 
da Câmaia n• 234, de 1993 (n" 3.157192, na Casa de origem), que 
dá nova redação ao § zo do art. 1° da Lei n° 8.402, de 8 _de janeiro 
de1992. . . 

N" 51, de 1995 (n• 166195, na origem), de I • do corrente, 
carmmkando o recebimento da Mensagem n° 51. de 1995. que 
participava ter sido constatado ezro material na Resolução n° 97. 
de!994. 

N" 52, de 1995 (n" 167/95, na origem), de I" do CO!TOilte, 
solicit.indo a retirada do Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1994 
(n• 3.674'93, na Casa de origem), que designa o perlodo de 20 de 
abril de 1994 a 20 de abril de 1995 como Ano das Comemorações 
do sesquicentenã.rio do nascimento do Barão do Rio Branco. 

· N" 53, de 1995 (n• 170/95, na origem), de 3 do corrente, 
pela qual o Presideme da Repúbliea, encaminha demonstrativo das 
emissões do Real relativo ao último mês de dezembro, as razões 
delas deten:ninantes ·e a posição das reseiVas internacionais a elas · 
vinculadas. 

A matériã setá eD.camiiibada à Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, para conhecimento. · 

N"s 55 e 56, de 1995 (n• 178 e 179195, na origem), de 7 do 
corrente. comunicando o recebimento das Mensagens SM n% 52 e 
53195, atxavés das quais participa a promulgação da Resolução n• 
7, de 1995, e do Decreto Le~lativo n•9, de 1995, respectivamente. 

Re.sliluindo autógrafos de projercs de lei sancionados: 
N" 54, de 1995 (n• !75195, na origem), de 7 do cotrente, re

ferente ao Projeto de Loi da Câmaia n• 88. de 1994 (n• 4.851194, 
na Casa de origem). que concede. na forma do inciso Vlli do art. 
48 da Constituição Fedetal. anistia aos candidatos às eleições de 
1994, processados ou condenados com fundamento na legislação 
eleitoral em vigor, nos casos que especlllC3., sancionado e transfor
mado na Lei n°8..985, de? de fevereiro de 1995; e 

'N" 57, de 1995 (n• 176/95, na origem), de 7 do corrente, re
ferente ao Projeto de Lei da Câtnaia n• 1, de 1995 (n" 4.437194, na 
Casa de origem). que denomina "Antônio José Teixeira" a Escola 
Agrotécuica Federal de Guanambi. no Estado da Bahia, sanciona
do e transfonnado na Lei D0 8.986. de 7 de fevereiro de 1995. · 

N" 58, de 1995 (n• 185/95, na origem), de 14 do corrente, 
submetendo à ãereciação do Senado o nom.e do Senhor Celso La
fer. para exercer a função de Embaixador, Chefe da Delegação 
Pennan.ente do Brasil em Genebra. 

Subm~tendo à ddiheraçiio do Senado Federal a 
escolha de nome indicado para cargo cujo provimento 
depende b sua prévia aquiescência. 

MENSAGEM N• 58, DE 1995 
(N° l~J95, na origem) 

Senhores Membros do Senado FeQerai. 
De conformidade com o art. 84, inciso vn. da éonstituição 

Federal,e com o disposto no art. 18, § 1°, do Regulamento aprova
do pelo Decreto n° 93.325, de 1° de outubro de 1986, e no art. 40, 
§ ! 0

, do Anexo I ao Decreto n° 99578. de 10 de outubn;> E~ 1990, 
submeto à apreciação de-vossas Excelências a escolha. que desejo 
fazer. do Senhor ~O LAFER para exercer o car$o de Embai-
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xador, Chefe da Delegação Pennanente do Brasil em Genebra. 
Os méritos do Senhor CELSO LAFER, que me induziram a 

escolhê-lo pala o desempenho dessa elevada função, constam do 
anexo wrriculum vitae. . 

Brasilia, 14 de fevereiro de 1995.- Fernando Henrique 
Cardoso. 

Informação Biográfica 

Celso Lafer, nascido em São Paulo, SP, Brasil, em 7 de 
agosto de 1941. 

Escolaridada'írtulos Acadêmicos 
Bad:larel em Direito, pela Faculdade de Direito da Universi-

dade de São Paulo (1964). .. . . 
MA (Mestrado- 1967) e Ph.D. (Dootorndo- 1970) em 

Ciência Política, pela Universidade de ComeU, EUA .. 
Livre-docente, por concurso público de títulos e provas, de 

Direito Internacional Público, pela Faculdade de Direito da Uni
versidade de São Paulo (1977). 

Professor-adjunto, por concurso pu'blico de títulos e provas, 
do Depart.amellto de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Facul
dade de Direito da Univexsidadede São Paulo (1980). 

Professor titular, por COilCUISO público de títulos e provas, 
do Departameuto d• Fllosor,. e Teoria Geral do Direito da Facul
dade de Direito da Universidade de São Paulo (1988): 

Afil'idades Doc:entes 
Lecionou Ciência Política - disciplina ''Instituições de Di

reito Público", nà Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo, da Fuudação Getúlio V aigaS, oo perlodo de 1967 a 1970. 

Leciona Direito Intemacional Público e Filosofia do Direito 
na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde ini
ciou suas atividades em 1971. 

Outras Atividades na USP 
Chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Di

reito da Faculdade de Direito da Univ=idade de São Paulo (eleito 
em 1993). 

Membro da CCJnt- Comissão de Cooperação lntemaciona! 
(1986-1992). . . . . --

Representante da Congregação da :Facilidade de Direito no 
·Conselho Universitário (1990.1992). 

. Membro do Cónselho Editorial da Revista da USP (1990-
1993). 

Membro do· Conselho Editorial da EDUSP - Editora da 
Univ=idade de São Paulo (1989-1994). 

Membro da Comissão de Credenciamento do Programa de 
Apoio ãs Publicações Cientificas Perl6dicas da USP (desigoado 
em 1993). 

Afil'idades Empresariais Atua!s 
Membro do Conselho de Administração da Metal Leve SI A 

Indústria e Coméicio, desde 1971. Substituio do Presidente da Di
retoria e do Conselho de Administração nas suas ausências e impe
dimentos (até 1993). 

Presidente do Conselho de Administração da Metal Leve SI A 
Indústria e Comércio (novembro de 1993). 

Atividades Empresariais Passadas 
Primeiro Diretor Vice-Presidente da PONSA -Papelão On

dulado do NordesteS/A (1971-1977). 
Membro do Conselb.o de Administração da PONSA- Pape

lão Ondulado do Nordeste SIA (1977-1980). 
Membro do Conselho de Administração da Inchístria Klabin 

do Paranãde Celulose SIA (1980'1981). 
Membro do Conselho de Administração da CESP - Com-

panhia Energética de São Panlo- Govemo Montoro (1986-1987). 
Membro do Conselho de Administração da ELE"JROPAU

LO - Eletrlcidade de São Paulo SI A - Govemo Montoro (1986-

!987). Membro 'do Conselho de Administração da' Compenhia 
Paulista de Força e Luz- CPFL- Govemo Montoro (1986-1987). 

Membro do Conselho de Administração a Cia. de Gás de 
São Pau1o-COMGÁS- Govemo Montoro (198611987). 

Afil'idades Profissionais 
Assessor jurldico especial das empresas do Grupo Klabin 

(197111984). 
Membro do CONJUR - Conselho Superior de Orientação 

Juridica e Le$islativa da FlESPICIFSP (desde 1983/i995). 
Membro do COPS -Conselho Superior de Orientação Pol>

tica e Social, 6Igão do IRS - !Dstitnto Roberto SÍlnO!lSell da 
FIESPICIESP (198911995). 

Membro do COSEC - Conselho Superior de Economia da 
FIESPICIESP (198011981). 

Afil'idades de Representação Empresarial 
Diretor Plenário do CIESP!FIESP (1983/1992). 
Diretor-GetaÍ do Instituto Roberto Simonsen/FIESP. 

(198311986). 
Diretor do DEJUR - Depart.amellto Jurldioo FIESPICIESP 

(198611992). 
Diretor Vire-Presidente do Sindipeças (197411992) •. 

_ Diretor da AssOciação Comercial de São Paulo (1970/1973) 
e Membro de seu ConselhoDelibemtivo (197311976). 

Segoudo Tesoureiro da Associação Paulista dos Fabrleantes 
de Papel e Celulose (197111974) e Membro de seu Conselho FIS
cal (1974/1977). 

Afil'idades em Orgaoi7.ações lnteruaciouais lntergovernameuta 
ONU-NewYorlc,EUA. 
"Expert Adviser (1984/1988) da Comissão de Empresas 

TiaDSnacionais do CooselhO Econômico e Social da ONU~ Eleito 
na'10" Sessão (1984). Reeleito na 12'Sessão (1986). 

UNESCO, Paris França 
'Integrou o ''Grupo de Reflexão sobre o Gtaude Programa 

Xlli da UNESCO - Paz, Compreensão, Direitos do Homem e Di
reitos dos Povos",noperlodo de 15 a 18-1-SS. 

OEA-Organizaçãó dos Estados Americanos, Washington, 
DC, EUA Integrou o Grupo de Personalidades que, com base na 
Resolução da Assembléia Geral da OEA (n• 776, XV-0/85) asses
sorou o Secre~ da OEA (Embaixador João Clemente 
Baena Soares), iirePar.mdo o documento (Desarollo Integral y De
mocracia en Amerlca LatiDa y el Caribe, Ideas y Agenda pala la 
Accion", noperlOdode 1986 a 1987. 

ONU-New Y orlc, EUA 
Participou, em 1991, do Gmpo de Peritos convocado em 

função. da Resolução n• 58N, adotada por ocasião da XL V Sessão 
da Assembléia Geral da ONU. Este Gmpo teve como objetivo as
sesso= o Secretário-Genll da Oiganização na elaboração do estu
do sobre potenciais usos de recw:sos atualmente alocados para ati
vidades militares, em favor da prOmoção de esforços civis na pro
teção do meio ambiente (cf.UN/GA-N46/364-171set/1991). 

ONU-New Y orlc, EUA. 
Participa, desde 1993, das Sessões do Comitê de Alto Nível 

para o Desenvolvímento Sustentável (Higb Levei Advisor Board 
of the UN Commission on Sustait13ble Development) - do qual é 
Membro- criado pela ONU em 1993. 

Afil'idades Diplomáticas 
Londres, Inglaterra 
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Integrou. como observador. a Delegação Brasileira à 29-' são Olltuxa. de 1985 a 1994. 
Sessão de Reuniões do Conselho da Organização Internacional do Membro fundador e membro do Conselho Diretor do Insti-
Café (O!C), no perlodo de 27-9 a i •; 10.. 76. tu to Latino AIÍÍericano-ILAM (São Paulo), desde 27-11-86. 

Cidade do México, México • • Membro do Consell;to Diretor da Fundação Alexandre de 
Integrou a Comitiva Preside~cial que acompanhou o Presi- Gusmão.:- Ministério das Relações Exteriores (1985) 

deote José Samey em sua visita oficial ao México. no peóodo de Membro do Consell}o Curador da Fundação Alex~ de 
16 a 20-8-87. · Gusnião, de 1988 a 1990. 

New Y ode, EUA Membro do Conselho Consultivo da VIT AE-Àpoio à Cul-
Cllefe da Delegação BtaSileiia e Presidente da 10" Sessão tura e Educação e Promoção Social, "desde 1985. · 

do Comitê lntergovernamental para o Desenvolvimento da Ciência Membro do Conselho Direti.Vo dó Inter.:American Dialo-
e Tecnologia (IGC) da ONU-Organização das Nações Unidas, que gue, com sede em Washington, DC, EUA. 
sereal.izcunoperíodode21-8al0-9-S9. __ Membro do Comitê Executivo da "Atla.Dtic Confexence". 

Ministro de Estado das Relações Exteriores (alirilloutubro patnx:inada pelo "The aúcago Council on Foreign Relations", 
1992). com sede em Cllicago, EUA. 

Nesta coodição. iD1er alia.. Membro do Conselho Editorial e mn dos fundadores da Re-
Cllefe da Delegação Brasileira à XXll Sessão" da Assem- vista Politica Externa, editada pela Editora Paz e Tena, São Paulo, 

bléla Geral da OEA. desde 1992. 
O.efe da Delegação BtaSileira à XL VII Assembléia Geral Membro do Conselho Consultivo da Revista Cootexto ln-

da ONU. temacionaL editada pelo !RI-Instituto de Relações lntemacionais 
Vice-Presideote ex-ofticio da Conferência das Nações Uni- da."PUC Rio de Janeiro. desde 1988. 

das sobre Meio Ambiente. e Desenvolvimento (Rio de Janeiro~ Membro do Conselho Consultivo da Revista Estudos Hi.s-
lm). · .. tÓricos, editada pelo CI'DOC-Centro da Pesquisa e Documentação 

New Y ode, EUA de História Contemporânea do Brasil, FGV Rio de Janeiro, desde 
Cllefe da Delegação BtaSileita que participou da Reunião 1987. 

Ptepaml6ria, na ONU, com vistas à criação do centro Intemacio- _ Membro do Conselho Consultivo (198011992) e Membro 
na! para Estudos sobre Desenvolvimento Sustentável, realizada em do Conselho Editorial (desde 1992). da Revista Dados. editada 
novembro de 1992. pelo IDPER1-lnstituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. 

Participação em Entidades Profissionais, Associações Científi. Membro do Corise!lio Consultivo do Transoational Cotpo-
case de Extensão de Serviços à Comunidade rations Joumal, editado pela UDil!'d Nations Conference on Trade 

Membro efetivo do lnstitnto Brasileiro de Filosofia desde a anel Development- Division ón transnational Coiporations and In-
décadade70e,desde 1985, seu Diretorde Cursos e Conferências vestiment. Genebra,Sulça,desde 1993. 

Tesoureiro e Membro, desde 1984, da Associaçà.o Brasileira Livros Publicados 
de F!losofia Social e Jurldica (BRASIDS) - Seção Naciooal da O judw em Gil Vicente, São Paulo, Conselho Estadual de 
"Intemational Association for Philosophy of Law anel Social Phi- Cultura, 1963 
losophy-IVR". The Planning Process and the Politicai Sistem in Brazil 

Membro da "Amerlcan Society Of Intemalionai Law ·- - A Study ofKubitschek's Tqet Plan -1956-1961 Comell Um: 
ASII.i' desde 1967. · -verSity,-Latin Amerlcan Studies Progr.un- Dissertation Serles no. 

Membro da Sociedade Brasileira de Direito lntemacional 16 june, 1970. Tese de doutorado. 
desde 14-1-74. . - Organiudor, cO!Il Haroldo de Campos, da coletânea de en-
. · · Membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo saias: Octavio Paz, Signos em Rotação, São Paulo, Ed. Petspecti-

. desde21-12-75. · · · · · · va, 1972. 
Membro efetivo do Instituto dos Advogados Bnsileiros Em to-autoria eom Felix Pefia: Argentina e Brasil no Sis-

desde 7-12-77. · tema das Relações Internacionais, São Paulo, Duas Cidades, 
Membro da "World Association for Intemational Relation", 1973. . 

com sede em Atenas. GJ:écia, desde 1984. Idem em espanhol, Buenos Aires, Ed. Nueva Visi6n. 1973 • 
. S6eio fundador e membro do Conselho Consultivo e, poste- O Sistema Político Brasileiro - Estrutura e Proeesso, 

riormente, do Conselho Diretor do Centro Br.osileiro de Análise e São Paulo, Ed. Pmpectiva, 1975. 
Planejamento-CEBRAP (São Paulo), desde 1969. Comércio e Relações Internacionais, São Paulo, Ed. Pem-

S6eio fundador e membÍo do-Qonselho Curador do Instituto peotiva, 1977. 
de Estudos Polítioos eSociais-!EPES (Rio de Janeiro). desde4-7-79. Gil Vicente e Camões, São Paulo, Ed. Ática, 1978 

Membro fundador do Instituto de Estudos Econ6mic0s, So- Edição em espanhol de E! problema de los valores en los 
ciais e Politicas de São Paulo-IDESP, desde 1980. Lusíadas. México, Universidad Aul6noma de México,"1978. Sé-

Membro do Conselbo Diretor do '!nstituto of the Ameri- rie Cuademos.. 
cas",comsede emLaJolla,Califomia,EUA,de 1983 a 1989. O Convênio do Café de 1976 (Da Reciprocidade DO Di-

Membro do Conselho Cuiador do CEDEP-Centro Brasilei- reito Internacional E<onômico), São Paulo, Ed. Perspectiva, 
ro de Documentação e Estudos da Bacia do Prata (Porto Alegre), 1979. 
desde 17-8-83. OrgaJllzador do livro: Esboço de Figura; homenagem a 

Vu:e-Presidante do Conselho Deh'berativo do Museu Lasar Antonio Candido. Org. Celso Lafer, São Paulo, Duas Cidades, 
Segall-lnstituto do Patrimônio Hist6rico e AltísticO Nacional-JP- 1979. 
HAN (São Paulo), desde 4-2-85. Hannah Arendt - Pensamento, persuassãó e poder, Rio 

Membro do Conselho Curador da Fundação Padre Aricbie- de Janeiro, Ed. Paz e Terra, 1979. 
ta-Centro Paulista de Rádio e TV Educativas-RTC·Rádio e Televi- Hobbes, o Direito e o Estado Moderno, São Paulo. Asso-
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ciação dos Advogados de São Paulo, 1980. _ 
Ensaios sobre a Liberdade, São Paulo, Ed. Perspectiva, 

1980. - -
Paradoxos e Possibilidades (Estudos sobR a Ordem -

Mundial e sobre a Política Exterior do Brasil num Sistema ln· 
iemadonal em Transformação). Rio de Janeiro, Ed. Nova Fron
teim, 1982. 

O Brasil e a Crise Mundial (Paz, Pod.;,. ePotitiCàExter
na), São Paulo, Ed. Perspectiva, 1984. 

A Reconstrução dos Direitos Humanos (IJ.m diálogo com 
o pensamento de Hannah AreDdt). São Paulo, Companhia das 
Letras 1988. 

Idem em espanhoL México. Fondo de Cultura Económica, 
1994. 

Discurso Parlamentares/ HOJ:ácio Lafer; seleção e introdu
ção de Celso Lafer. - Brasília: Câmata dos Deputados. Coordena· 
ção de Publicações, 1988 (Perfis Parlamentares). _ 

Ensaios Liberais, São Paulo, Siciliano, 1991. 
Idem em espanhoL edição ampliada, México, Fondo de 

Cultuta Económica, 1993. - . . 
Organizador, Com Tércio Samp-ªi<? _F~ __ Jr., do livro Di

reito Política Filosofia Poesia - Estudos em homenagem ·ao 
Professor Miguel Reale no seu octogésimo aniversário, São 
Paulo,Saraiva,'l992. _ .. 

Política Exteina B:nisileira: três Momentos. Papers n° 4, 
Fundação Kontad Adenauer-Siiftnng, S. Paulo, 1993. 

A Inserção Intemadooal do Brasil - A gestão do Minis
tro Celso Lafer no Itamaraty, Brasília, MRE, 1993. · 

Artigos; <:apítulos em obras coletivas; verbetes; prefácio; rese
nhas em revistas especializadas e outros trabalhos. 

O problema dos valores n 'Os Lusíadas. Revista Camooia~ 
na, São Paulo,!Dst. de Estudos Portugueses USP, 2:9-44, 1965. 

Saudação do bacharelando Celso Lafer ao Prof. Dr. Miguel 
Reale por ocasião da autorga do Prêmio ''Moinho Santista" Revis~ 
ta da Facnldade de Direito, da São Paulo, 6Q-.361 ;4,1965. 

Uma interpretação do Sistema das relações internacionais do 
BrasiL Revista Brasileira de Política Internacional, R.ío- de Ja
neiro, !O (39740):81;!00, set. 1967. 

Idem em espanhol: Foro lntemadonaL México, 9(3~298-
. 3l8,jan.!mar.!969 •. · 

A condição de reciprocidade na cláusula facultativa de ju
risdição obrigatória. Revista de Direito Público, São Paulo, 3:3-
!6, 1968. 

Briggs, Herbert W.- The intemational law coillll]jSSion. It
baca, NY, Come li University Press. 1965. Resenha de: Lafer, Cel
so. Re:vista dos Tribunais, São Paulo. 388:440-1, fev.1968. 

l·, análisis de la compatibilidac' 'e los artículos 27 y 28 de! 
Pacto A ;.dino con el ordenamiento · l.ico de la ALALC. Dere-
cho de~ Integracióo. Buenos A' .:9.8.-112, 1970. 

Planejamento no Brasil· .rvaçõeS sobre o -plano de me-
tas. 1"'1: Lafer, Betty :Mi.ndF· &ejamento no Brasil. São Pau-
lo, Ed. Perspectiva,. 197f .. n; ,..so. 

Idem em. e::;p· 1:1 A. ..;.sanollo Ec:Qnômico, Buenos Aires, 
10(39140):309-•r .. !Uma!' 1971. 

O C:· - . ..~- cláu· .1a da nação mais favorecida e a América 
!..>tina. r _ de Di.;:eito Mercantil. São Paulo, 10(3);41 ~56, 
. 9'1~ 

... ..~em em· e5p'I.Dhol: In: Orrego y Vicuiia, Francisco,· ed . 
.:rica Latina y la cláusula de la naci6n más favorecida. San

_,.J de O:!ile 
(Dotac m_ Carnegie para La Paz IntemaciOnal) 1972. 
Idem em espanho]: ln: Orrego. y Vicufia. Francisco, org. -

Derecho Internacional económico, 1. México. Foodo de Cultura 
Económica; 1974. v. I América Latina y cláusula de la nacióo más 
facorecida. pp. 109-29. 

Idem Boletim Brasileiro de Direito lnlemadna~ Rio de 
Janeiro, 28130 (55>60): 133-Sl,jari.deL 1972/1974. 

E! poeta, la palabra y la máscara; sobl'e e! pensamiento poli
tico de Octávio Paz Diálogos, México, .1!!:20-5,1971. 

Idem em portUguês: In: Paz, Octavio- Signos em Rotação. 
São Paulo, Ed. P=PC<tiva, 1972. pp. 269-82 (ed. organi>ada por 
Celso Lafer e Haroldo de Campos). 

'The United States; A view from Brazil" Daedalus; Jouma.l 
of tbe American Academy of Arts and Sciences, Carbridge, Mass, 
.llll (4): 119-28, Falll972. . 

Introdução à edição brasileita. Da dignidade da potiticit; 
Hannah ArendL ln: ArendL Hanoab - Entre o passado e o futu
ro. São Paulo,Ed.Perspectiva, !972.pp. 9-27. 

IdemDiscnrso,São Pau!o,l:185-98,!972. 
Idem em espanhol: Plurol: México,2(5~!6-20,jan.l973. 

· Incluido no livro Hannah .Arendt, Pensamento, Persuasão 
e Poder, RiodeJaneiro,PazeTem, 1979. 

Premissas opcfocionais do plano de metas. Dados, Rio de 
Janeiro, 9-72-83,1972. 

A ~pacidade da Incb:istria naciooal de COilC011'ei' com a iu
. dústria estr.mgeir.L Revista de Economia, Curitiba, l2 (9p3-40, 

maio 1972. · · · 
Política de blocos, segurança e desenvolvimento; uma peiS

pectiva ~ileir.L Revista de ~istração de Empresas, São 
Panlo, FGV,ll (2):87-95,jun.l972. 

Política; uma análise 4e suas implicações no campo da so
ciedade e do direito. ln: Curso de Extensão Universitária em Direi
to; Ciéncia Politica. São Pan!o, Associação dos Advogados de São 
Paulo,i1:3-30,!973. 

Estado e sociedade no Brasil; problemas de planejamento. 
Aigumento, Rio de Janeiro,! (2):33-44, nov .!973. 

Idem em espanhol: Revista Interamericaua de Planific:a· 
ción, Bogotã,l (26):64-74,jun.J973. 

O convênio inrernacional do café. Revista de Direito Mer
cantil,. São Paulo,ll (9~29-58,1973. 

Idem Revista da Façuldade de Direito, São Paulo, Iili (2): 
285-340,1973 • 

Idem em espanhol: Derecho de la iotegrad6o, Buenos Ai-
res,l2:111·35,mar.!973. . _ 

Idem em espanhol: ln Onego y V!CUiia, Ftanciaco, org.
Derecho internacional económico, 2. México, Pondo de Culn.ua, 
1974. v. 2 Las nuevas estrocmras dei coÚléxcio iD.te~ pp. 
127-68. . -

Introdução. O ~ti-semitismo e a rupblra do mundO moder
no, ln: ArendL Hanoab - Origens do totalitarismo; an.ti-semitis
mo, intrumento de poder. Rio de Janeiro, Ed. Docnmeotário, 1975, 
1-VlTI. 

Idem Heraoço Judaica, São Paulo, 2 (23):40-7; 1975. 
Ver.;ão revista e ampliada incluída. no livro Hannah 

Arendt. Pensamento, Persuasão e Poder, cit. 
Comércio intemaciónal; fÓDDlllas juridicas e realidades po

litico-ecooômlcas. Revista de Direito Mercantil, São Paulo, ll 
(13): 7!-85,1974. 

Idem e espanhol: Foro Intemaciona~ México,12 (2~204-
19,1973. 

Odem em espaDbol: lo Onego y Vicuila, Ftancisco oig. -
Derecho Internacional económico, 2. México. Fondo de. Culnua, 
1974. v.2 Las nuevas ~truturas dei comérciO intemacion.3.1, pp. 
127-58. 

IncluÍdo no livro Comér-cio e Relações Inteiuacionais, S. 
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Paulo, P=pectiva, 1977. 
Coordenação para ativar exportações. Indústria e Desen· 

volvimento, São Paulo, FIESP jaD. 1975, pp. 21-3. 
Verl>ete: O totalitarismo ln: Enciclopédia Mirador !Dlema· 

cional São Paulo & Rio de Janeiro. Encyclopaedia Britanica. do 
Brasil, 1975, v.19,pp.10955-6. _ 

Idem com pequenos ajustes Anáfise..Sbalom. São Paulo. 
jaD.1979. pp. 226-8. Número ""pecial ckdicaào ao Holocausto. 

El sistema político brasileiio; algumas caractert~~.ticas y pers
pectivas. Desarollo económico, Bueno Aires, li (56):641-76, 
janlmar. 1975. 

Una redefmlción dei ordem mundial y la ali.wza latino
americana. Esludios lnternacionales. Santiago de Cbile, ll.:42-
58,juL/seL 1975. 

Idem em portugu&, Jn: Rattner, Henrique. org.- A crise dn 
ordem mundiaL São Paulo. Ed. Símbolo, 1978, pp. 121'37. 

Incluído no livro e Comérâo e Relações Internacionais, cit. 
Evolução de política exterior do Brasil. ln: A Nova Ordem 

mundial. Brasilia, Câmaia dos Deputado>, 1975, pp. 345-52. (De
poimento na Comissão.de Relações Exteriores da Câmara dos De-
putados). -

O crescimento pode para? IDORT; Revista Brasileira de· 
Produtividade, São Paulo,~15-7, setJdez.1975. 

Otdem, ]Xxler e coosenso; cami!lhos. da constitucioDaliza
ção do <iimto intomàcional. Jn: AS TENDENCIAS aluais do di
reito p.1blico; estudos em homenagem ap Prof. AfonsO Arinos. ~o 
de Janeiro, Forense, 1976. pp.89-110. 

Jncluido no livro Comércio e Relações Internacionais, cit. 
Prefácio ao livro de: Benevides, Maria Victoria de Mesquita 

-O governo Kubitscbek desenvolvimento econômleo e estabHi· 
dndepo!ífica. Rio de Janeiro, Paz e Ten:a, 1976. pp.15-9. 

Incluído no livro Ensaios Liberais, São Paulo, Siciliano, 
1991. -

The new intemational econonlic onler; social implications 
and politicai I<qUeriments. Jn Deutscb, Karl W" ed et ilii - Pro
b!ems of world modeling; politicai anda S<lCial implicatioos. Cam
bridge, Mas.s., Ballingei; 1977. PP. 145-50. 

Estado totalitário e estado modemo. Revista de Ciência 
Política, RiodeJaneiro,2Q (1):85--117. mar. 1977. (Mesa redonda) 

Hannah Arendt y e! nnmdo modemo' Diáloguo;, México, 
,. 1a;3().33, dez. 1977. . 

Os demais da sobeumla. Digesto E<onômlco, São Paulo, 
ZS2;153-61,janJfev.1978. 

Idem ln: Valores e rumos do mundo ocidentaL Brasília. Câ= dos Deputados, 1978. pp. 135-82. (II Painel de Assuntos Jn. 
tomacionais realzado pela Comissão de Relações Exteriores da 
Câmaia dos Deputados) 

VeiSão revista inclulda no livro Paradoxos e Possibillda· 
des- Estudos sobre a ordem mundial e sobre a politica. exterior do 
B:rasil wm sistema intemacional em transfon:nação, Rio de Janei- · 
ro, Nova Fronteira, 1982. " 

Direitos humanos e pragmatismo. ln: Receita; Bxasil. São 
Paulo, Ed. Abril 1978. pp. 35-8. 

Verl>ete: Café. In: Enciclopédia Sar.liva de Direito, São 
Paulo, S:uaiva, 1978. v.12, pp. 445-61. ' 

Idem com o título Disciplina jmldica do café. Revista de 
Direito Civil, São Paulo.l (8): 141-54, abrJ'JUn.1979. 

As foxças externas. Jn: Bxasil; o rettato sem retoque. Org. de 
De leio 

Monteiro de Lima. Rio de Janeiro, Liv. Fnmcisco Alves, 
1978, pp. 70.7. 

Prefácio ao livro de: Diniz, Eli & Boscl!i, Renato- Empre
. sariado nacional e estado DO Brasil. Rio de Janeiro, Forense. 

1978, pp. 7-13. 
Incluído no livro Ensaios liberais. cit. 
Crescimento. igualdade e demOCiacia. Dados. Rio de Janei

ro.lJI; 123·34, 1978. 
Idem em espanbol Critério, Buenos 1\.i!es,ll (1796): 533- · 

40, seL 1978. · 
Incluído no livro Ensaios sobre a Liberdade. São Paulo. 

Perspectiva. 1980. 
O eStado de direito e as salvaguardas intemacionais:. Rens.. 

ta do Instituto dos Ad•ogados Brasileiros, Rio de Janeiro, l2 
(54): 51-63, 1978. 

Versão xevista e ampliado no item anterior. com o título: 
Salvaguardas; 

o direito intemac:ional e a re.fonna polilica. Revista de 
Ciência Política, Rio de Janeiro, FGV, !1 (21): 59-72, dez. 1978. 

Idem Revista dn Faculdade de Direito, São Paulo, D;309-
24. janJdez. 1978. 

Incluído no livro Ensaios sobre a Liberdade, cit. 
E,l estado de las relaciones intemacicmales; necessidades y 

perspectivas. Estudlos Internacionales, Sandago de Cbile, ll 
(43):47-56,juLiseL 1978. 

fdem Jn: Las Relaciones intemacionales de Améti<:a Lati
na. Seleção ·de Luci:mo Tornassini México, Fondo de Culluta 
Económica, 1981. PP. 77-86. 

Idem ln: Los Estodios intemacionales en A.mérica Latina; 
IOillizaciones y desafios. Jntrod. e seleção de Francisco Onego y 
VlCUiia. Cbile, Ed. Universithia,1981. pp. 51-60. 

Incluído no livro Paradoxos e PossibDidndes. ciL 
Prefácio ao livro de: Faria, José Eduardo- Puder e leg1tl

midnde, SãoPaulo,Ed. Perspectiva. 1978.pp. 9-13. 
Veri>ete: Cooperação econômlca internaciooal. ln: Enciclo

pédia S:uaiva de Direito. São Paulo, Sataiva, 1978. v. 20, pp. 
389411. 

(Aproveitamento p3roial de texto da tese de livl1>-docência.) 
Veri>ete: Dileito intemacional públioo econômico. Jn: Enci

clopédia Saraiva de Direito: Silo Paulo, Sanüva. 1978. v. 27, pp. 
201-21. (AproveitamentopaiCial de texto da tese de livte-<locência.) 

Antonio Candido. ln: Esboço de fignta; homenagem a A!J.. 
tonio Oandido. o,g. de Celso Lafer. São Paulo, Duas Cidades, 
1979. pp. 73-88. 

Idem Antonio Candido. Caderno de Opinião, Rio de Ja
neiro,l3;11·9, agoJset.1979. 

JncJuido oo livro Ensaios Liberais, cit. 
Republicaçio Jn: Faria, José Eduatdo- Jomallsmo e parti

cipação. Silo Paulo, Ed. Perspectiva, 1979. pp. 11-29 de artigos 
publicados anteriiímen:to no Jornal dn Tarde, a saber: A Onu, Is
mel e o sionismo; Seguxança; e Estatização e Direito. 

Em oo-antoria com Wanderiey Guilbenne dos Santos - Po
liticai and economic cbange in Latiu America, the pmscriptioos of 
the righ~ a South American J?=POClive. In Political and economic 
clumge iD Atlantic area. nations. O:ticago, The Chicago COI.mcil on 
Forugu Relations, 1979, pp. 21--40. (Papen; fl:an the 1978 Alhn
tic Cooference.) 

Discussão sobre a erise institucional. ReVista de Cultura 
Contemporânea, São Paulo, Cede<JPaz e Terra, 1 (2): 44-66,jan. 
1979. (Mesa redonda) 

O sopro do pensamento, o. peso da vontade e o espaço pú
blico do ju!zo; dimensões filos6ficas da reflexão polífica de Han. 
nah Arendt. Revista Brasileira de Filosofia, São Paulo, 3ll (114): 
184-200, abrJjun. 1979,3ll (115): 27().86,ju!Jset.1979. 

Incluído no livro Hmonab Amldl, Pensamento, Per.;na
ção e Poder_ciL 

Os Estados Unídos; uma visão lnsi!eiia. Digesto E<onô-
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mico, São Paulo. Jfí (267): 29-40. maio/jun. 1979. Horizonte. Univ. Federal de Minas Gerais, 55:7-63,jul. 1982. 
Incluído no livro Eusaios sobre a Liberdade.._cit. Idem ln: A Ciência política nos anos 80. Ed. Bolívar La-
Política exterior brasileira, balanço e perspectivas. Relações mounier. Brasília, Ed. da UnB, 1982. pp. 207-45. 

Internacionais, Brasília, 2 (4):50-5, janJabr. 1979. Idem em 0spanbol ln: La Politica inlemacional de los aiios 
VeiSão revista, ampliada e acrescida de notas do item ante- 80. Org. de Hélio Jaguaribe. Buenos Aires, Ed. Belgnmo, 1982. 

rica. Dados, Rio deJaneiro,22:49-64,1979. pp.291-322. 
Idem ém espanhol: Estudios Internacionales, Santiago de Incluído no livro Paradoxos e Possibilidades, cit. 

Chile,ll(51): 309-27,jullset.1980. Medida e desmedida; reflexões sobre as relações extemas 
Idem em italiano. com nova revisão: La scelta dei nom alli- da polis e sobre o con.flito Demóstenes x Feli~ Arquivos do Mi

neamenot autamatioo. Politica internazlonale, Roma, .812:77-88, oistério da Justiça, Brasília, 38(159):30-42,ju!Jset. 1981. 
agoJset.. 1981. Idem ln; A Democracia grega. Org. Hélio Jaguaribe. Brasí-

lncluído no livro Paradoxos e Possibilidades, cit. lia, Ed. da UnB,l982. pp. 79-93. 
Política exterior do Brasil; uma avaliação. Tibiriaí, São Inclu1do no livro Paradoxos e Possibilidades, cit 

Paulo,lí(l1):5-25,ju1Jdez.1979. Introdução à política e aoondição humana. ln: Arendt. Han-
Hannab Arendt. ln: Cademos da UnB - 4; teoria e política. nab- A condição humana. Rio de Janeiro, Fcaense. 1982. I-XII. 

Btasília,Ed.da UnB,1979,pp.185-95. Karl j)eutsch e as relações internacionais. ln: Deutsch na 
Incluído no livro, Hannah Arendt. Pensamento, Persua· UnB. Bmsília, Ed. da UnB, 1982. pp. 1-7. 

são e Poder, cit. Incluído no livro Paradoxos e Possibilidades, cit. 
· Verbete: O Gatt. ln: Enciclopedia Santiva dO Direito. São Hannah Arendt. vida e obta Revista Brasileira de FilDso-

Paulo, Saraiva, 197~, v. 39. pp. 384-404. lia, São Paulo, 32(128):352-68, out./dez.l982. 
A Organização Internacional do Trabalho. ln Tendências Idem em espanhoL Vuelta, México, 73:34-40, dez.1982. 

do direito do trabalho contemporâneo. estudos em homenagem ao Revisto e ampliado --Posfácio ã: Arendt, Hannab - Ho-
Prof. A. F. Cesariuo Jr., São Paulo, Ltr, 1980. v. 3, pp. 320-39. mens em tampos sombrios. São Paulo, Companhia das Letras, 

Idem oomo. verbete. lil: Enciclopédia Santiva de Direito:- 1987, pp. 233-49. ~ 
São Paulo, Saraiva. 1980. v. 55, pp. 504-19. IncbJ:ído no livro Ensaios Liberais, cit. 

Hobbes e a filosofia do direito Revista Latino americana La política externa brasileiía y las crises en e1 Atlantico Sur. 
deFiloso6a,BuonosAires,lí(1): 17-25,mar.1980. una evaluación. Estudios Internacionales, Santiago de Chile, 

Inc!uido no livro Hobbes, o Direito e o Estado Moderno, 15(60):462-72, ouUdez. 1982. 
São Paulo. Associação dos Advo8ados de São Paulo, 1980.- Idem em português. Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, 

A importância de Hobbes e Leibniz na histórii do pensa- 1(4):15-20, nov.1982. . 
mento jurldico, segundo Tullio Ascarelli.. Revistas de Direito Idem em espanhoL ln: Grabendorff~ Wolf et alii - Ameri-
Mercantil, nova série, São Paulo.l2. (38): 87-98, abrJjun..1980~ ca Laüiia y Ia guerra dei Atlantico Sur; experiencias y desafios. 

Idem Arquivos do Ministério da Justiça, Btasília, ?ii Comp. de Roberto Russel. Buenos Airas, Ed. Belgnmo. 1984, pp. 
(155): 49-62,juL/set. 1980. 125-36. 

Incluído no livro Hobbes, o Direito e o Estado MOj!erno, oit. Incluído no livro O Brasil e a Crise Mundial, São Paulo, 
O modemo e o antigo conceito de liberdade. ln: Conferên- Perspectiva, 1984. 

cia. Nacional da OAB, Manaus,1980. pp. 582-604. • Direito e poder. notas sobre um itineráriO de pesquisa. ln: 
Incluído no livro Ensaios sobre a Liberdade, cit. Pesquisa científica e direito. Recife, ed. Massangana, 1983. pp. 
Prefãcio ao livro de: Bi>bbio, Ncaberto - A teoria das for- 29-50. (Coletiinea de trabalhos do Seminário Anialidades da Pes

. ~ iDas de governo. B!:!sília, Ed. da UnB, 1980. pp. 7-22. (2" ed. em quisa Juridica no Brasil, da Fundação Joaquim Nahuoo). 
1981) Incluído no livro O Brasil e a Crise Muodia~ cit. 

Incluído no livro Ensaios sobre a Liberdade, cit. As eleições de novembro e a política exterior do Brasil. Re-
Brasil en el ordem internacional. Critério. Buenos Aires~ vista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte; 57:7-28, 

53 (1836): 275-7, maio 1980. juL 1983. (N" especial sobre as eleições naciooais de 1982) 
A legitimidade na perspectiva histórica, ComentáriO. ln: AI· Incluído no livro O Brasil e a Crise Mundial, cit. 

temativas políticas, económiCas e SociaiS até ó fmal do Século. O problema da guerra e os caminhos da paz na reflexão de 
Brasflia. Ed. da UnB, 1980. pp. 319-25. Ncaberto Bobbio. Revista de Direito Constiiucional e Ciência 

Direito e poder. apontamentos sobre o tema na reflexão de Política, Rio de Janeiro, 2(2):3-20,jan. 1984. 
Miguel Reale. ln: 1° Encontro Brasileiro de Filosofia do Direito.:.. Idem em espanhol. in Revistã de Ciencias SociaJes n° 30. 
Anais. João Pessoa, Sec. Educação e Cultura.1981. v. 1. pp. 63-9. (Número especial: Norberto Bobbio: Estudos eD. su Homenaje, 

Idem ln: Textos clássicos de filosofia do direito. em bom e- org. pOr Augustin Squella), Valpaniso, Chile, 1987. 
nagem ao Prof. Miguel Rea1e. Org. Anacleto de Oliveira Faria. Incluído no liVro () Brasil e a Crise Mundial, cit. 
São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,1981, pp. 161-73. O sistema político brasileiro boje; tendências e perspecti-

0 texto acima, revisto e ampliado, foi ii:lcluído ln: Miguel vas.SãoPaulo,IDESP.1983.(fextoiDESPCadernon° I) 
Real.e na UnB. Brasllia. Ed. da UnB, 1981, pp. 55-71. Idem em inglês. Government and opposition, London, 

Idem Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, 76:203- London Scbool of Economics and Politicai Science, 19{2): 179-87, 
2l,jan/dez.1981. Spring 1984. 

Idem Revista do Serviço PúbliCo, Bi-asífia, -- Idem em espanhol. ln; Krause, Enrique, org. A-merica Lati-
39(110/111P3-47, jaDimar. 1982. na; desvenrums de la democracia. México, Joaquim Mortiz & Pia-

Reflexiones sobre el tema dei nuevo -orden mundial en un - nea, 1984. pp. 335-48. 
sistema internacional en transformacion. Estudios Intemaciona• Idem em espanhol: Brasil: Tendencias y Perspectivas. Re-
les, Santiago de Chile, 15(58):127-65, abrJjun. 1982.. vista de Ciencias So_cial~, n° 34-35, Facultad de Derecho y Cien- , 

Idem In: Revista Brasileira de Estu~os Políticos, Belo ciasSociales, Val~_so,Cbile,1989-1990,pp.399-413. 
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Prefacio ao livro âe: Coradi, Carlos Daniel- Administra· nais. Org. Ricardo A. S. Seitenfus. Porto Alegre. Ed. da Universi-
ção de empresas: O comportamento humano. São Paulo, Ed. dade UFRGS, 1987. pp. 32-41. 
Perspectiva, 1984. pp. 7-8. Incluído no livro O Brasil e a Crise Mundia~ cit. 

Arendt. Hannah- Eicbmaon em Jerusalem: um relato sobre Prefácio a:. Ferraz Jr., Tércio Sampaio- Introdução ao Es-
a banalidade do mal. Trad. de Sonia Orieta Heníich; apresent. Tér- tudo do Direito;· técnica, decisão, dominação. São Paulo, Ed. 
cio Sampaio Ferraz Jr .. Sâo Pâulo, Diagrama & Texto,·-1983. Re- Atlas,1988. pp. 17-23. 
senha de: Lafer, Celso. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Apresentação z.: Falk, Ze'ev W - O Direito Talmúdic:o. 
Belo Horizonte, Univ. Federal de Minas Gerais. 58:312=7, jan. SãoPaulo.AssociaçãoUniversitáriadeCultnraJudaíca,1988. 
1984. · Apresentação a Berlin. !saiah. Pensadores Russos, São 

Verbete: Programa de metas. ln: Dicionário Histórico-Bio- Paulo, Companhia das.Letras,l988. · 
giáfico Brasileiro; !930-!983. Rio de Janeiro, F=se. 1984. v.4. - Incluído. comli~iraamp!iação, nolivroEosaiosLiberals,cit. 
pp. 2836-41. (Aproveitamento parcial da tese de doutorado) ~lações Brasii!Africa. Revista do PMDB no 12, Encontro 

Botges e Camões. Boletim bibliográfico; Biblioteca Má- Brasil-Africa Anticomemoração da Abolição, Brasilia, 1988, pp. 
rio de Andrade, São Paulo, 45(1/4):21-8, janJdez. 1984. 59-65, 8S.89. 

A diplomacia brasileira e a nova república. P()Iítica e Es- Direito e Legitimidade no Sistema lntemacional Anais do 
tratégia,SãoPaulo,3(1):24-34,janJmar.1985. Ill Cong....,., Brasilciro de Faosorm do Direito, João Pessoa, 

Liberalismo. contiatUalismo e pacto sociaL Revista Qrasi- Fundação Espaço Cultural da Paraíba. 1988., pp. 136~ 143. 
[eira de Filosofia, São Paulo. 34(137):11-23,jan1ItW". 1985. The Role of_the UnitedStates in the WorldDuring lhe Next 

Versão revista incluída no livro Ensaios Libera~ cit. oOCade - A South American ViCw. The Atlantic NatiODs iD -the 
Análise das possibilidades diplomáticas de um gOverno 1990s - lmplications for the United States Policy, the Clllcago 

Tanctedo Neves. ln: Hirst, Mônica, org. -Brasil -Estados Uni- Council on Foreign Relations, USA. 1989. pp. 89-108. -
dos na transição democrática. Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1985. Idem em português: O papel dos EUA no mundo: América · 
pp. 83-96. - . . . do Sul. Revista USP 2, EDUSP. S. Paulo, 1989, pp. 89-100. 

0- Brasil perante a América Latina e os Estados Unidos. ln: Dilema de Ia América Latina en un mundo en TransfOIIDa-
Encontro de Politica 'Externa.. Brasília, Câmara dos Deputados. ción. La diplomacia de la io.teligencia, Embaixada dO Brasil na 
Comissão de Relações Exteriores, 1985. pp. 83-95. Costa Rica, San Jose, Costa Rica, 1989, pp.'23-32. 

O legado diplomático da viagem presidencial de Tancredo Idem em poi1llguês: Dilemas da América Latina num Mnn-
Neves. Contexto Intemaciona~ Rio de Janeiro, IRIIPUC-RJ, do em Transfoa:nação. Lua Nova Revista de Cu1tura e Política 
1(2):13-8,ju1Jdez. 1985. n• 18, agosto de 1989, Ed. Ma= Zero, S. Paulo,l989, pp. 25-40. 

Incluldo no livro Ensaios Liberais, ck. Reseoha do livro de Reaie, Miguel-Introdução à Filosofia. 
. Direitos humanos e política internacional: ó -Compromisso Revista Brasileira de Filosofia, Fase. 154, Abril-Maio-Junho 

democrálico do PMDB e a política externa da nova república. Re- 1989, Instituto Brasileiro de F!losof~a, S. Paulo. 1989, pp. 178-
vista do PMDB, Brasilia, 6(8):68-72, ago. 1986. · 179. · 

Particularismo e universalidade, o judaísmo na obra de La- Reflexos do Ambiente Internacional no Brasil Planeja-
sar Segall. ln: Lasar Segall, Museu de Arte do Rio Gran<:Je do S"ul, mento & Gestão, __ SPE - Sociedade Brasileira de Planejameolo 
Porto Alegre. 7 ago. a 7 set. 1986. - · Empresarial, v. 1, no 1;abril/89, S. Paulo, p. 40. 

Versão revista: Lasar Segall- O Pintor de Almas. Revista A politica brasileira e a Europa: que convergências. Estra-
Shalom, ano 26, n° 295, publicada pela Editora Shalom. São Pau- tégia.,. Revista de Estudos Internacionais, n°6, ed. Institnto de 
lo, novembro/dezembro 1991, pp. 43-48. Estudos Estnltégicos, Lisboa. Primaveta 1989, pp.29-46. 

Kujawski, Gilberto de Melo - Filosofla; a nzão a serviço Idem Revista do Direito do Comérdo e das Relações ln-
. da vida. São Paulo, Ed. Nacional. 1985, Reseoha de: Lafer, Celso. temacionaisl. Forense UDiversitárla, São Paulo, 1989, pp. 3-24. 

Revista Brasileira de Filosofia, São Paulo. 35(141)~73~5. Direito e Legitimidade no Sistema In.temacional- Sobera· 
janlmar.1986. . nia Nacional e Comunidade Mundial. Novos Estudos CEBRAP, 

Liberdade, poder e participação na comunidade politica; n°24, Editora Brasileira de Ciências, S. Paulo, julho 1989, pp. 42-58. 
uma análise da contribuição de Hannah Arendt. ln: L!berdade, Idem em espanho~ Derecbo y legitim.idad en e! sistema ln-
participação, comunidade; anais do TI Congresso Brasileiro de Fi- temacional: soberania nacional y comunidad mundial Foro Ioter-
losof'Ill Jutídica e Social. São Paulo, Instituto Brasilei;"o de FI!oso- nado na~ 4, E! Colégio de México, DF, 1989, pp. 561-582. 
fia. 1986. Forwanfby the chairman ao Report of lhe Intergovern-

0 Brasil na virada do século. ln: Encontro governo-s~- mental Committée on Sâence and Technology for Develop
dado; o Brasil na virada do século. Brasilia, Presidência ·aa Repú- ment, General Assembly, OfflCial Recóids: Forty-Foorth Session, 
blica, 1986. pp. 11-9. SUpplement n° 37 (A/44137). pp. v-vüi. 

Neue Dimensionen der brasilianischen Aussenpolitik. Eu- Diplomacia e tcm.sparência: o axquivo do Jtamaraty. Bole-
ropaArclüv,Bonn,42:23-34,jan.l987. tim da Sociedade Brasaeira de Direito IDtemaclonal, 69-71, 

Idem em poi1llguês. Revista Brasilcira de Ciências So- !987/1989,pp.lOS-1!7. 
ciais, São Paulo, 1(3):73-82, fev. 1987, · Idem ACERVO - Revista do Arquivo Nacional, publica-

Prefiício a: Baptista, Luiz O !avo- Empresa Transnaciooal da pelo Aiquivo Nacional. Rio de Janeiro, 1991, pp: 35-43. 
e Direito. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1987. Resenha, Aieodt. Hannah. Da Revolnção. Revista BrasBei-

Idem: Empresas Transnacíonais. Revista de Direito Públi- ra de Estudos Políticos, Univ. Federal de MiDas Gerais, Belo Ho
co n• 89, Jan-Mar 1989, Ano 22. Ed. Revista dos Tribunais, São tízontO,ju!ho 88/jan 1989. pp.247/249. 
Paulo. 1989, pp. 242-245. Resenha. Bobbio, Noroerto .. Estado, Govemo, Sociedade 

A Bacia do Prata nas relações intemacionais. Argentina e Para uma Teoria Geral de Política. Revista Brasileira de Estudos 
Brasil sob o signo da cooperação. ln: AcaliSo Claudio Francisco Políticos, Univ. Federal de MiDas Gerais, Belo Horizonte, Julho 

. et alli- Bacia do Prata; desenvolvimento e~ intem~io- 88/Jan 1989, pp. 249-251. 
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O signifiCado de República. Estudos Históricos, 4, Asso- Incluído no livro Ensaios Liberais, cit. 
ciação de Pesquisa e Doalmentação Histórica. Rio de Janeiro.. EmconjuntocomCarlosE.Garcia.K.ofiA.Jackson.,Grigo.. 
1989, pp. 214-224. ri Khozin. Maj Britt Theorin e Wang Zhiyun: "Study an Clarting 

Idem em italiano: ll significato di Republica. Teoria Políti- Poten,tial Uses of Resources Allocated to Militaty Activities for 
ca, VI, n. 2, 1990, pp. 25-37. Civilian Endeaviluis to Protect lhe Envirollilleilt", Otganização das 

Incluido no livro Ensaios Liberais, cit. Nações Unidas, New Y ori<,julho 1991. 
O lugar do BtaSil. Revista da Indústria, Ano ll, D0 26. 2° Intemational Relations. A Panorama of Brazilian Law, 

· Trim.estie/90, Federação das Indústrias de São Paulo,. São Paulo, UDiversity of Miami North~South Center/Ecl. Esplanada, Florida, 
1990,pp.37-52. 1992,pp.377-382. -- -

Publicado com o título: Reflexões sobre a inserÇão do Bm- Em conj:mto com Lonenberg, Fernando Kasinski: Naciona-
sil no contexto internacional. Contexto Internacional, 11, F A- lismo e reestruturação da economia. Ouvindo o Brasil - uma 
PERJ. jan-jun 1990, 33-43. _ _ _ análise da opinião pública brasileira boje, IDESP!Ed. Suma-

Publicado com o título: A inserção do Bruilno ceDãrio -in- réi!RS. São Paulo, 1992. pp. 69-79. _ 
temacional. Boletim de Diplomacia Econômica D0 6. publicado A importância do valor justiça na reflexão de Miguel Reale. 
pelo Ministério das Relações Exteriores. Brãsília, fevereiro-mar- Org. de Lafer, Celso e Ferraz Jr., Tércio Sampaio: Direito, Políti
ça/1991? pp. 4-10. ca, Filosofia, Poesia - Estudos em homenagem ao Professor 

Inserido em Política Externa Brasileira: Três Momentos. Miguel Reale oo seu octogésimo aniversário, Ed. Saraiva, São 
Papers, n• 4. Fundação Komad Adenaner.Súftung, S. Paulo, Paulo, 1992,pp.229-240. 
1993~ · A fresh look at Brazil's role in the iD.lemational scene. Ca-

Em conjunto com Haroldo de Campos: Conversa sobre Oc- ribbean Alfairs v. 5, n• 3, Trinidad Express Newspaper.; Ltd, 
!avio Paz. Revista'USP, n• 8. Dez!J.an-Fev 1991, Editada pela PortofSpai.n,l992,,pp.84-89. · 
CCS-Ox>rdenadoria de Comnnicação Socia!M USP, São Paulo. O liberalismo militante de José Guilherme Merquior. Reris- -
1990, pp. 91-104. ta Tempo Brasileiro, v. 1, n• 1, Rio de Janeiro, 1992, pp. 59-63. 

InseridO no livro Transblanco, Octavio .Paz. Haroldo de A mentira: um capítulo das relações entre a ética e a políti-
Campos,São Paulo, Sjciliano, 1994, pp. 283-313. · · . ca. Ética, Companhia das Letras, São Paulo 1992, pp. 225-237. 

Discurso de posse como ~ofessor-titular da Faculdade de Idem em italiano in Teoria Politica X~ n° 1, Franco Angeli, 
Dmiito da UnivmidadedeSão Paiiloem 7 de agosto de 1989. Re- ~iano, 1994, pp. 3-15. 
vista da Faculdade de Direito, v. 84-85, USP. São Paulo. 1989- As idéias e a politica na trajetória de Antonio Candido. 
1990, pp. 289-295. . Dentro do .texto, dentro da vida - ensaios sobre Antonio Can-

Incluído no livro Ensaios Liberais, cit. dido, Companhia das Letras, São Paulo, 1992, pp. 271-296. 
Os vetores do sistema int~acional: SemináriO globaliza- - Prefácio= a Pa.raDhos, José Maria da Silva - Bar.lo do Rio 

ção da Economia e Estratégias da Empresa. RBCE- Revista Bra- Brant:o- Esboço da Historia do Brasil, trad. Bath, Sél:gio F. G, 
sileira de Comércio Exterior, n° 27, Fundação Centro de Estudos FUNAGIIPRL Brasília; 1992, pp. 7-12. 
doComéroioExterior,RiodeJaneix?.jan-fev 1990,pp.41-43. Os anos JK. Saodades do Brasa - A era JK, 

Estado e Sociedade: Esquerda/DireitA: Arc3ic01Modemo. CPDOCJFGV, Rio de Janeiro, 1992, pp. 1H5. 
Anais da XID Conferência Nacional da OAB, publicado pelo Proposições para futura concepção estratégica. Premissas, 
Conselbo Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Brasília. Caderno 1, Unicamp!NEE, Campinas, 1992, pp. 43-49. 
1991, pp. 97-102.. ,A politica externa de Vargas a Outra. Politica Externa, v. 

Incluído no livro Ensaios Liberais, cit. l,n• J,Ed.Paz e Tem. São Paulo, junho 1992,pp.l26-127. 
A Divisão Internacional do Ttaba.lb.o e as Novas Tecnolo- Perspectivas e _possibilidades da inserção internacional do 

· gias: Situação da Am'érica Latina. Relatóri~evenios 1, publicado Brasil, Política Externa, ·v.l,-n° 3, Ecl. Paz e Terra, São Paulo, de-
pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos da Fundação · :rembro-janeiro'fevereiio 1992-1993,pp. 100-121. 
Memorial da América Latina, São Paulo, 1991, pp. 5~, 61-63, 64. Inserido em Politica Ex tema BraSileira: Três Momentos, 

O Problema da Paz, Herança Judaica, n• 79, Editora B 'nai Papers, n• 4, ·Fundação Koorad Ade~er-Stiftung, São Paulo, 
B'rith,SãoPaulo,abri11991, pp.11-16. 1993.- - · 

José Guilherme MeiqUior (1941-1991). Revista Brasileira Apresentação a Guetreiro, R. Saraiva - Lembranças de 
de Filosofia, voL XXXIX, fase. 161, publicada pelo Instituto Bra- um Empregado do ltamaraty, Sao Paulo, Siciliano, 1992 
sileiro 1le Filosofia, São Paulo, 1991 ). 6-8. Apresentação a Melo Neto, João Cabral de....: Poemas Sevi-

''Visões de Guerra- 1940-1 • de Lasar Segall. Lasar Se- lhanos, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1992. 
gall, publicado pelo Museu " ..rte do Rio Grande do Sul- ''Meio ambiente se refere a tudo" - Entrevista concedida à 
MARGS, Porto Alegre, 1991 .>-12, 21-26. revista· Ecologia e Desenvolvimento, ano 2, o• 19, Rio de Janeiro, 

Resenha, José GuHJ'v . Merquior, "O Liberalismo- anti- Editora Terceiro Mundo J,.tda., setembro 1992, pp. 23-25. 
go e modemo". Revista F ~eira de Ciências Sociais, ndmero O último livro de José Guilb.enne Merquior. Convivência, 
17, ano 6, publicada pela ANPOCS, Rio de Janeiro, ourubro de P .E.N. Clube do Brasil, Rio de Janeiro, 1992, pp. 138-141. 
1991, pp. 108 1119. . .. . Gerson Moura- ln memoriam (1939-1992). Estudos His-

HoF1·e:: '.l.sto p>~;: Bobbio. Revista Brasileira de Filosofia, tóricos 10, Associação-de Pesquisa e Documentação Histórica, 
voL xx-- , iasc.164, publicada pelo Instituto Brasileiro de Filo- CPDOC/FGV,Rio de Janeiro, 1992, pp.13H33. 
sofi~ S.:il> i aulo, 1991, pp. 243.:247. _ . O desafio da integração bemisférica: a posição brasileira. 

Prefácio a Bobbio. Norberto: Três ensaios sobre a demo- Os novos blocos econôm.icos; desafiOs e oportUnidades, Funda-
3:ciâ, Cardim & Alario Ed .. São Paulo, 1991. ção Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 1993, pp.IS-20. 

fucluírl'~ no livro Ensaios Liberais, cit. José Guillierme Merquior: O Problema da Legitimidade em 
Apres ntação a Mil!, John Stuart - Sobre a liberdade, Ed. Política Intemai::ional. José Guilherme Merquior, Diplomata, 

Vozes, Rio de Janeiro, 1991. · - Brasilia, Fundação Alexandre de Gusmão, 1993, pp. 9-14. 
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A política externa brasileira no governo Collor. Política 
Externa, v. 1, n° 4, Editora Paz e Terra, São Paulo, março 1993. 
pp. 95-105. 

Resenha. Mário César Flores. Bases para uma política mili
tar. Política Externa, vol. 2, n° 1, Editora Paz e Terra, São Pauto, 
junbo-julho-agosto 1993. pp. 170-173. . ·- _ 

Apresentação a Arendt. Ha.onab- Lições-sobre a Filosofia 
Politica de Kant, Relume Dumará, Rio deJaneiro.l993. 

Apresentação à Conferência d3s Naçôes Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento - Relatório da Delegação 
Brasileira -1992, FUNAGIIPRL Brasília. 1993. pj). 7-8. 

Uma política de cultura para o Brasil de hoje. Edição espe-
cial do centenário da Revista da Fact~ldade de Direito~ v. 88. Ed. 
pelo Setviço Técnico de Imprensa da Faculdade de Direito ..:: ÜSP, 
São Paulo, 1993.-j)p.313-325. - · · 

Introdução à Vocação do Diálogo. Europa- América La .. 
tina- A Convergência Natural, Instimto: de Estudos Estratégicos 
e Internacionais. IEEI. Lisboa. outubro de 1993. pp. 11-13. 

Como membro integrante da Comissão Paulista de Estudos 
Constitucionais (constituída pelo Govemo do Estado de São Pau
lo), particípou dos trabalhos que resultaram na publicação de Pro
postas para a Revisão ConstituciO.iíaJ de 1993~ Ed. -ImprCnsa 
OficiaJ do Estado S/ A, IMESP. São Paulo. 1993. 

EntreviSta .com Celso Lafer. EstudoS Históricos 12, Globà
Iização, Ed. da Fubdação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. 1993, 
pp. 271-284. . ... - . 

Paci dar vez ao desênvolvimento. ReviSta da Indústria, 
ano 2, n• 6 (abril-junbo 1993). São Paulo, FIESP/CIESP. 1993. pp. 
42-44. 

La gobemabilidad. Reflexiones y experiencias. América 
Latina: una realidad expectant, editado pela ComisióD. Sudame-
ricam de Paz, Santiago, Cliile, 1994. pp.l55;176. · 

O Brasil no Mundo Pós Guerra Fria. A Economia Mundia1 
em Transformação, Rio de Janeiro, Editora da Fundã.çãó Getúlio 
Vargas, 1994, pp. 99-108. 

Em co-autori.a com Gelson Fonseca Junior: Questões para a 
Diplomacia no Contexto Internacional das Polaridades lndefmidas 
(Notas Analíticas e Algumas Sugestões). Temas_ de_ P~Htica Ex .. 
terna Brasileira IJ, v. I, Brnsflia: Fundação Alexandre de Gus

. mão, São Paulo: Editora Paz e Ten-a, 1994, pp. 49-77. · 
Política Externa Brasil.eirn: Reflexão e Ação. Operação 1n .. 

temacional: Estratégia e Gestão, São Paulo, Editora da Univer
sidade de São Paulo, 1994, pp. 23-46. 

março 1994. pp. 199-200. 
Izquierda y Derecha - Su S~ntido Hoy. Critério n° 2138, 

Editora- Kriterion S/ A, Buenos Aires, 11 de agosto de 1994. pp. 
398-400. 

Direitos hUmanos e democracia no plano interno e interna
-cionaL Política Externa, vol. 3, n° 2, Editora Paz e Terra. São 
Paulo. setembro-outubro-novembro 1994, pp. 68-76. 

· Versão em ~anhOI- Tra.Iisici6If-democratica y deiechos 
humanos. Revista Enfoque: 7 agosto 1994, México, DF. pp. Xll-XV. 

-- La Cooperación y el Desarollo Sustentable- II Foro Merco
sur Nafta. Cuadernos dd Parlatino n° 6, USP/Parlatino Latinoa
merica,nO,Sãó Paulo, 1994; pp. 105-107. 

Prólogo. Tercera Cumb~e lberoamericana - Salvador, 
- Brasil~ Julio 1993- Discursos y documentos, Fondo de OJ.Itura 
bcon6nilca, México. 1994, pp. VII-XXIV. 

A espada e a pena, o mar e o labirinto - Os Lusíadas na 
poética da leitura de J~ge Lu~ Borges. Texto ;} ser publica- do 
em livro de homenagem ao Prof. Segismundo Spina. 

· Em conjunto com Gelson Fonseca Jr.- "O papel da integra
ção no novo contexto internacional. Questões politiCas". A Ser pu
blicado em L~h<?a. ]?CIO IEEI- Instituto de Estudos Esttatégicos e 
Internacionais. - · - · 

Fevereiro de 1995 

(À Co!!!_issão __ de_ Re_laçõeS Exteríores e Defesa Na· 
cúmal) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O Expediente 
lido vai à publicação. 

.. O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- As mensageos li-
das vão à publicação. · 

Sobre a mesa, comunicações que sexãO lidas pelo Sr. 1° Se
cretário. 

O Sr. r Secretário em exercicio Nahor Júnior 
prOáide à leitura dos seguintes. 

COMUNICAÇÕFS 

Em 1° de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, . 
Tenho a homa de CODlllilicar a Vossa Excelência que. de 

acordo com o disposto no art. 'F, § 2°, do Regimento li;ltemo, a 
partir desta data integmrei a bancada do PFL: 

Atenciosas, saudações, Senador José Bianco. 

Ilrasília 2 de fevereiro de 1995 
Brasil in a New World. Latin America in"a New World, 

Westviewpress,Inc, Colorado, 1994, pp. 222-233 
SentidO Estratégico- do MercosuL Mercosul: Desafios a Senhor Presidente. 

Vencer, Conselho Brasileiro de Relações InternacionaiS- CBRI. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência., em obe-. 
São Paulo, 1994. PP· 9-11. - - -diência ao que dispõe ao art. ?o§ 2o, do Regimento Intemo. que a 

Dumping Social. Direito e Comércio Internacional - #-partir desta dat.ã passei a futegrar a bancada do Partido da Frente 
Tendências e Perspectivas - Estudos em.Homenagem a Irineu . Liberal_ PFL 
Strenger,LTrEditora Ltda., SãoPaulo.!994,pp.!61-164. Atenciosas saudações,-Sell3dorRomeroJuCá. 

Prefácio a Baptista, Luiz Olavo, Mercadante, Arnminta. de 
Azevedo e Caselia. Paulo Borba. org. - Mercosal- Das Negocia
ções à Implantação, LTr Editora Ltda.. São Paulo. 1994, pp.?-10. 

Pref"acio a Arendt. Hãimãh - Sobre a Violência, Relume
Dumará, RiodeJaneno, 1994. pp. 7-10. 

Prefácio a Dallari. Pedro - Constituição e Relações Exte-
riores, Editora Sani.va, São Paulo. "I 994, pp. 'XV -XXV. -

Prefácio a Alves., J. A. Lindgren - Os Direitos Humanos 
~mo Tema Global, Editora Perspectiva, São Paulo, 1994. pp. 
XXI-xxxvn. 

Evocando José Guillierme Merquior, Colóquio/Letras n° 
131, Editora da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, janeiro-

Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex•, forma regimental que p2.SSa. a dotar, a 

partir desta data, o seguinte nome parlamentar: Luiz Alberto de 
Oliveirn.. 

Aproveito a oportwiidade para renovar a V. Ex• meus pro
testos de distiDta COIISideração. 

Sala das Sessões [• de fevereiro de 1995. - Senador Luiz; 
Alberto de Oliveira. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- As CODmnicações 
lidas vão à publicação. . 

Sobre a mesa, oficies que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário. 
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O Sr. JO Secretário em exiii5íCW~ Sr. Nabor Jú
nior procede à U:itura dos seguintes: 

OFÍCIOS 
Os integrantes da Bancada do Partido do Movimento De

lllOCiático Brasileiro - PMDB no Senado F<.deral, abaixo-assina
dos comunic:3m. na f0Dll3. do art 65 § 6° do Regímento Intemo, a 
escolha do S-Jader Barl>alho para Líder deste Partido. 

Marluc:e Pinto - Senador Arlindo Porto- Senadora Emília Te
. rezinha Xavier Fernandes- Senador V almir Campelo. 

OF. N" 052/95 GLD/PDT 

Brasília, 1° de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
A Bancada do Pamdo Democrático Trabalhista elegeu a Se

nadora Júoiá Marise, por.!. o cargo de Líder, biênio 95/97 nesta 
Casa Legislativa. 

Senador Eruandes Amorim - Senador Darcy Ribeiro -
Senador Sebastião Rocha- Senadora Júoia Marise. 

OF.N-32/95 

Bl2Sl1ia, 31 de janeiro de 1995. - Renan Calheiros - Ro
naldo Cunha Lima- Nabor Júnior- Gilvao Bor•es- Gilberto 
Miranda.. - Fernando Bezerra - Casildo Maldaner - Onofre 
Quimm - Roberto Requião - Humberto Lucena - Coutinho 
Jorge - Flaviano Melo - Gérson Camata - Ney Snassuna -
Mauro Miranda- Íris Rezeode- José Samey- Carlos Bezer- Brasllia, 3 de fevereiro de 1995. 

· ra-PedroSimon-RamezT<'bet-JáderBarbalho. À Secrelaria-Geral da Mesa 

Exceleo~ssimo Senhor Presidente do Senado Fedetal Considerando o disposto DO amgo 65, parágraío 6•, do Re-
Os abaixo-assinados, integrantes do Pamdo da Freote Libe- gimento lutemo do Senado Fedetal a Bancada do Pamdo dos Tra

Ia! - PFL, no Senado FedenU, através deste, indicam o Senador balhadores deeidlu indicar como ""' lidero Senador Eduanlo Ma-
Hugo Napoleão para exen:er as funções de li der do Partido. tara7ZO Suplicy. 

Brasília, J• de fevereiro de 1995.- Odacir Soares- Éldo Coniialmente, Senadora Bcnedita da Silva - PT-RJ - Se-
Álvares - José Bianco - José Agrip"ino - Josaphat Marinho - ·· nàdor Louro CampO.- PT-DF -Senador José Eduardo Outra-· 
João Roeha- Alexandre Costa- Guilherme Palmeira- WaJ. PT-SE- Senadora Marina Silva- PT-AC. 
deck O ruelaS- Antônio Carlos Magalbães - Jod de HoDanda 0 PRESID ú 
- Edison Lobão .:. Júlio Campos- Freitas Neto - Fraocelino SR. ENTE (,1 lio Clliii]>OO) - Os oficios lidos 

vão à poblicação. 
Pereira- Jonas Pinheiro- Carlos Patroánio. Sobre a mesa, proposta de emenda à Conmtuição que será. 

Senhor Presidente do Senado Ftderal . lida pelo' Sr. 1• Secretário. · 
A bancada do Partido da Social Democracia B~ileira no 0 Sr. 1o Secre'f!iric on exercfcíO, Sr. Nabor JiJ-

Sen.ado Federal, reunida no dia 1° de fevereiro de 1995, deci- nior,procet.kàleíturadaseguinte: 
diu, nos termos do § 6° do art. 65 do Reglme:Dto Interno, indi-
car o nobre Senador Sérgio Maebado, DD. Representante do PROPOSTADEEMENDACÓNSTITUCIONAL 
Estado do Ceará, para as funções de Líder do PSDB DO biênio N•t, DE 1995 
1995/1996. . . 

Ateociosamente,- Senador Artur da Távola- Senador - Dánavamiaçii<;aoan.6ZdaCo~Feden:zl. 
Carlos Wilson- Senador Jefferson Peres- Senador José Serra As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
-Senador Beoi V eras- Senador Geraldo Melo -Senador José nos termos do art. 60 da Constituição FedenU, proDllllgam a se
lgnácio -Senador Lúdio Martins Coelho- Senador Teotônio guinte Emenda ao texto CODStitucional.; 
Vilela Filho. • Artigo único. O art. 62 da Constituição Fedetal passa a vi-

Brasília, I~ de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Os Senadores que compõem a maioria da bancada do Paro

do Progressista Reformador- PPR, no Senado FedenU, abaixo as
sinados. indicam para conõnuar como Lideres o Senador Epitácio 
Cafeteira, a pamr desta data. 

. Na oportunidade, apresentados a Vossa Excelência protes
tos de elevada estima e considmção.-:- Senador Luà.dio Portella 
- Senador Leomar Quintanilha - Senador Levy Dias- Senador 
Romero Jucá. 

Excelen~ssimo Senhor Po:sidente do Senado Fedetal 
Na forma do que dispõe o§ 6° do·art. 65, do Regimento ln- . 

temo do Senado Federal, os Senadores infre-assinados que compõ
em a Bancada do Partido Progressista. (PP) indicam parn seu lider 
o COJ:Opallheiro Senador Bernardo Cabral 

Sala das Sessões, J• de fevereiro de 1995. Antônio Carlos 
Valadares-Osmar Dias-JoséRoberlo Arruda -João França. 

Senhor Presidente, 
A Bancada do Pamdo Trabalhista Brasileiro - PTB, em 

reunião :realizada na manhã de boje. houve por bem indicar, ã una
nimidade, o Senador Valmir Campelo parn exercer a função de lí
der deste parudo, no Senado da República. 

Senador Luiz Alberto Martins de Oliveira - Senadora 

gorar com a seguinte redação: 

"Art. 62-----·-·--·--·---··---·-

§ J• N"ao seriio objeto de medida provisória as -
malétias: 

· .. _I- reseiVadas ao domínio de lei complementar, 
n - vedadas as leis delegadas, previstas no arL 

68, § J• desta Constituição; 
m - discriminadas no art. 48, I, X e XI desta 

Constimição; e 
IV-a legislsção sobre o direito penal. 
§ 2• As medidas provisórias perderi.o eficácia, 

desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo 
de sessenta dias, a pamr de sua poblicação, devendo o 
"Congresso Nacional disciplinar as relações jurldicas de
las decon-entes. 

§ 3o ~ao editado o respectivo decreto legislativo 
no prazo de sessenta dias, as relações juridicas decorren
tes de mediqa provisória COIIServar-se-ão por ela regidas. 

§ 4° E vedada a reedição~ no mesmo ano, de me
dida provis6ria não ãpreciada ou rejeitada,. no todo ou 
em parte, pelo Congresso Nacional." 

Justificação 

Decorridos seis anos de vigência da Carta de 1988, teio-se 
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uma perspectiva temporal suficiente para conferir o efeito de seus 
dispositivos sobre o funcionamento das instituições e a COmpatibi
lidade entre os seus princípios constitucionais e a-realidade. 

A independência entre os Poderes da União, pedra de toque 
na afirmação democrática da Lei Fundamental, vem sendo vilipen
diada pelo uso abusivo do instituto da medida provisória. sucedâ
nea do decreto-lei, instruniento legislativo da Constituição ante-
rior~ considerado pela maioria dos juristas como -riui"ffiet.ador do 
Poder Legislativo. 

Dur.mte os trabalhos de elaboração -da ConstituiÇão de 
1988, os defensores da inclusão da medida provisória no texto 
constitucional alegavam que o Poder Executivo não poderia pres
cindir de algo semelhante ao decreto-lei para amar de modo célere 
diante de certos fatos que exigiam uma pronta ação da Administra-
ção Pública. . 

Tais reclamos foram acolliidos. No entanto, a aplicação de 
medidas provisórias vem sendo rotineiramente desvirtuadas ~ se
rem editadas sem nenhuma relevâncía ou urgência. Diante desse 
quadro. não seria exagero afnmar que o Executivo está usurpando 
a função legislativa .do Poder competente representado pelo Con-
gresso Nacional. · _ . .• . 

Até a data de 9 de janeiro de 1995 foram editadas 824 MP 
das quais 459, xepresentando 55,7% do total, cOnstítufram-se em 
reedições. DeVe-se dar atenção ao fato de estar .em aceleração a 
utilização de medidas provisórias pelo Executivo a C"adã. ano. Basta 
ver que no ano 1994 foram editadas 406 medidas provisórias das 
quais 304 foram reedições, significando praticamente 75% do total 
desse ano, o que denota. com clareza., que está se tomándo o recur
so qua5e' exclusivo de atnaÇão do Executivo, desprezando, assim. a 
iniciativa através de projeto de lei Esta situação sufoca o Parla
ment~ tendo em vista o grande número de projetes de conversão 
de lei. de matérias nem sempre relevantes. a serem apreciados em 
reduzido pr.ozo de trinta dias. _ _ _ __ _ _ 

Di.a.n.te desses fatos, tomamos a iniciiit.i.v3. de apresentar esta 
proposta, cujo objetivo princip-al é coibir essas práticas,- revelacJ.o.. 
ramente antidemocráticas, limitando. desse modo. a abrangência 
das matériaS paSSíveis de medida provis6ria e ampliando o prazo 
de sua apreciação para sessenta dias com·proibição de reedição. 
Isso resultará., ineVitavelinénte, em um ali~,io· para o Congresso 
.Nacional, a par do equilibrio responsável entre o Executivo e o Le-

, · gislativo. V ale mencionar que a ConstituiÇãO do Estado de Santa 
Catarina explicita lal mandamento especialmente como segue: 

"Art. 51. Em caso de relevância e urgência., oGo
vemador do Estado poderá adotar medidas provisórias, 
COitl força de lei. devendo submetê Mias de imediato à AsM 
sembléia Legislativa., que. estando em recesso, será con
vocada extraordinariamente no prazo de cinco dias. 

· · § 1° As medidas provisórias petderão a eficácia, 
deSde a edição, Se não foreÍn convertidas em lei no prazo 
de trinta dias de sua publicação. "devendo a Assembléia 
Legislativa disciplinar as relações juridicas delas decor-
rentes. # 

§ z• E vedada a edição de medida provisória so
bre matéria gue não possa ser objeiD de lei delegada. 

§ 3° E vedada a reedição na mesma sessão legisla
tiva, de medida provis6ria: DãO delibeiã.da óu rejeitada 
pela Assembl~ Legislativa." 

TeVe-se também o cuidado de vedar o uso de medidas pro
visórias para tiatar de rilatérias tributárias, pois os "paCotes de fun 
de ano" vêm ferindo~ com freqüência. imponailtes princípios-liibu
tários de proteção ao contnOuinte como os da reserva de lei e da 

. anualidade do lançamento de tributos e. também. para os casos de 

criação de órgãos e cãtgos públicos, tendo em vis[a tais atos gera
rem situações danosas para a administração pública no caso de re
jeição ou não apreCiação da MP pelo Congresso Nacional. 

Por fun. d;istingue-se nesta propoSta o elevado interesse de 
assegui3f ao Legislativo o exercicio pleno de seu poder-dever. isto 
é, atribuições e responsabilidades. de acordo com os princípios 
cónsútu-Cionais fundamentais. 

Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1995. ,- Epitácio Cafe
teira -- Levy Dias -:- Luiz Alberto de. Oliveira - Marluce Pinto
João Rocha- Eduardo Suplicy- Lauro Campos- VíisoD. Kleinü-

-bing --José Agripino- Josaphat Marinho- Leomar Quintanilha
Roberto Requião - Pedro Simon - Casildo Maldaner - Gilberto 
Miranda - Coutinho Jorge- Carlos Patrocínio- Benedita da Silva 
- Bernardo Cabral- Romero Jucá.- Flaviano Melo- Nabor Júnior 
- Renan Calheiros -José Bianco - Edison Lobão - Sebastião Ro-
cha - Alexandre Costa- José Eduardo Duiia - João França- Gil
van_Borges- .Mamo Miranda- Marina Silva- Waldeck Omelas
LUcidíO POrte lia- Roberto Freire- Romeu Tu ma. 

(À Comissão de Colistiluição,Justiça ~ Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A proposta de 
emenda a Constib.liçÍo que acaba de ser lida está sujeita as dispo
sições específi.Ci:S COnStantes do art. 354 e seguintes do Regimento 
Interno. 

A matéria vai à. Comissão de-Constituição, Justiça e Cida-
dania, apóS a ·publicação. -

tário. 
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secre-

O Sr. 1° Sec;ret6rio ein aU-Cicio, Sr. Nabor Jú
nior. procede à leitUTa do .seguinu: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N• OS, DE-1995 -COMPLEMENTAR 

Acrescenta parágrafo ao art.. 38 da Ld n• 
4.595, de 31 de dezembro de 1964, para excluir do 
beneficio do sigilo bancirio as pessoas que menciona. 

O Congresso Nacional decreta 
'Art. I • O art. 38 da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 

1964. passa a vigorar acre-Scido do segu.inre parágrafo: 
''ArL 38. _____ .. _, ___ .. ___ ., __________ .. 

§ 8° O sigilo das opetações a que se Iefere o ca-
put não abrange: 

: l- os Deputados Federaíe; 
ll- os Senadores 
m-os Ministros de Estado: 
IV- O Presidente e o Vice--Presidente da Repú

blica: 
V- os dirigentes partidáriO.: 
VI os Presidentes e Diretores de entidades da--ad

miniStração Direta e Indireta..'' 

/Ut. 2°Esta Lei entra em vigcx na data de sua publicação. · 
Art. 3° São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação . 

Em outubro de 1993. apresentei este projeto. que deixoo de 
ser aprovado por dois votos. Um eno lamentável. potqUe a txans
parência é imprescindível à atividade parlamentar. Minha justifica
tiva. qu~e estou repetindo, foi a seguinte: 
- E da tradição do direito mercantil que as operações nego

ciais realizadas por empresários ou coinerciãntes estejam resguár· 
dadas pelo sigilo, o qual só pode ser levantado por ordem judicial 
e no interesse de alguma investigação €specífica. A previsão legal 
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fundamenta-se na necessidade de os agentes econômicos poderem 
planejar e executar livremente as respectivas estratégicas empresa
riais, não fic:a.ndo sujeitos a expedientes desleais por parte dos con-
commtes. . 

A ampla proteção reconhecida alcança não s6 a escrita. os 
li\TOS e a contabilidade das empresas mas também as transações 
financeiras. em especial aquelas realizadas por iraermédio de ban. 
cos ou outtas insúblições afms. 

O vetusto instiOJto foi acolhido entre nós e passou a ter uma 
amplitude incompatível com as exigências da complexa sociedade 
contemporânea. Com efeito, aquilo que na origem tinha certo e Ii~ 
mitadoy justificável pelos fins a que se destinava, transformou-se 
em instrumento pata acobertar todo tipo de fraude e tr.tnsação ru. 
cita. não importando a condição pessoal do agente. 

No particular do sigilo bancário, meio de que se valem os 
inescrupolosos para ocultar imensas fortunas havidas' de fonna in
confessável, vêm as legislações de quase todos os povos restrigin
do-no em atenção aos superiores interesses da coletividade. mor
mente tendo em vista a necessidade de assegurar célere e eficaz 
combate à sonegaçlo fiSCal. aos: crimes de 11colàrinh.O branco" e 
outras formas clelinqüêilCiais associativaS-que colocam em risco a 
paz social e a p<6pria estabilidade daS 'instituições. 

Em relação aos que atuam oo setor público. por IaZ1ies ób
vias. tal privilégio não deveria existir. O estatuto jurldico aplicável 
aos comexciantes e· aos particulares em geral lhes pode ser extensi
vo.. Para estes, é natural o resguanio do sigilo das operações: para 
aqueles. há de se. exigir absoluta e inestrita transparência pois, em 
virtude de uma decisão Dldividual. decidiram dedicar suas vidas à 
defesa do interesse comum. Qualquer desvio de comportamento 
ou inf:tdelidade para com a causa pública bá de ser severamente 
punido, inclusive com a penia do cargo e a proibição de exeroer 
qualquer outro te:mp:> que a lei dete.nnin.ar. 

De resto, o constituinte de 1988. cuidando de preservar a 
mor.ilidade administrativa, tratou de proscrever, expressamen.te, 
em diversos dispositivos. comportamentos tidos como inco.mpati~ 
veis com a cOnduta ética exigível dos agerites estatais. 

Assim é que declarou-se incompatível com o decoro parla
mentar "a percepção de vantagem: indevidas" (art. 55 § 1°, in fine 
da CP); como crime de responsabilidade de Cllefe do Poder Exe

.cutivo os atas atentat6rios à probidade admi!iistra.tiva (art. 85.-inci
so V ,I da CF); e como passível de ensejar a suspensão dos direitos 
politicas, com a perda da função. indisponibilidede dos bens e res
ponsabilização penal e civil. a pr.ltica de malv~. sob qual
quer de suas formas. por servidor público (art. 37. § 4°. da CF). No 
âmbito partid:ário. inscreveu-se entre os-preceitos fundamentais a 
serem obrigatoriamente observadõs. -o dever de ''prestaçãn de con
tas à· Justiça Eleitoral" por parte dos dirigentes das agremiações 
(art. 17. inciso ni. de CF). -

Como se vê, a crdem democrática restaurada em 1988, na 
esteiia da melhor tradição republicana, COlõiu, de forma severa .e 
ampla, a conduta eticamente reprovável em todos os setores da 
vide pública. 

Aos que se propõe representar a coletividade, gerir seus in
teresses, adoúnistrar seus destinos.- há de exigir uma conduta. iliba
da, esoorreita e rigorosamente fiel às expectativas da cidadania. É 
inadmissível que pessoas investidas de tais mfuiuS possam p:reten.
der ocultar seus haveres, bens e transações sob o manto do sigilo, 
como se simples mercados fossem. A lei J)ão p:xle ignorar a diver
sidade da situação entre o particular que cuida dos seus próprios 
interesses e o cidadão investido de represent_?Çáo popular. O pri~ 
meiro tem o direito_ à preservação da sua privacidade patrimonial 
porque cuida exclusivameD.te de interesses próprios, ·o segundo 
tem o dever de transparência em todos os atos da_ vida civil porque 

vela por um bem que transceDde a sua pessoa: a realização do iiJll>. 
resse coletivo. 

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos ilus-
tres pares exclui da proteçãodo sigilo~ as seguintes pessoas: 

- J:>erntados Federais; 
-Senadores; 
-Ministros de Eslade; 

· -Presidentes e Vice-Presidente da República; 
- Dirigentes partidúios; 
- Presidenres ~ Diretores de entW•de• da Administmção di-

:retaeindireta. --- ~-- __ 
As razões apontadas nesta justificação evidenciam os moti

vos pelos quais as autoridades citadas não podem permanecer su
jeitas ao regime comum aplicável a em:presári.os e partirulares em 
geral Acrec:Uramos. com a iniciativa. estarmos a contribuir para o 
aperfeiçoamento das in&.ituições deiilOCl'áticas e a elevação, dos 
padrões éticos exi.gíveis de todos os que aspiram atuar em nome e _ 
por conta da cidadania. 

Sala das Sessões. 16 de feveteiro de 1995.- Senador Pedro 
Simon. 

( ÀComWão de assuntos Econômicos.) 

O SR. J'RESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto setá pu
blicado e remetido à comissão competente. 

Sobre a mesa. J'Cojetos de resolução que serão lidos pelo Sr. 
1 ° Secretário. 

O Sr. Jtl Secretário em exerclcio, Sr. Nabor Jll~ 
nior. procede à leitura dos seg~s: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 13, DE 1995 

Fixa critérios para utili23ção do Centro Grár~o 
co do Senado FederaL 

O Senado Fedecil resolve: 
Art. 1 • A cota de publicação dos parlamentares. no Centro 

Gtáfico do Senado Fed=l. s6 podeiá ser utilizada pata a impres
são de livros ou sepamas: com pron:unciamentos feitos eni sesSões 
do Senado. de Câmata. do Congresso Nacional. IeqU<rlmentos de 
informação. projetes, proposições e pareceres apn:sentados nas 
Comissões técnicas. 

Ait. 26 Ficii proibida a impressãO de jomais, cart.azes. folhe
tos. fô1deres. calendáriOS. cidemos. cartões de visita. cartão de Ga
binete e similares. 

Art. 3° A publicação de IIabalhos das administmções fede
tal estadual ou municipal~ da administração direta ou indireta, de 
fundações. de sOciedades de ecmomia. mista ou outras entidades 
oficiais s6 pocler.í ser realizada mediante o pagamento de todos os 
cnstos. 

· Art. 4? Ressalvadas as hipóteses provistas nesta resolnção, o 
Centro Gtáfico âc> Senado Federal não pocler.í realizar tmbalhos 
pata pessoas físicas oo jurídicas. 

Art. s• Cabenl à Primeira Secretaria velar pelo fíel CW!J!rl
mento do dispos10 na JX<Sente resolnção. 

Art. 6° Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 7° São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

A utilização dos serviços do Centro Gtáfico do Senado F .. 
dera! tem de ser para divulgação do pensameniO dos parlamenta
res. que têm o·dever de i.DfOilllàr o eleitor sobre como estão cum~ 
prindo o mandato que receberam. Usar a cota oficial pata propa
ganda individual não atende. pois. à finalidade com que foi insti
tufde. 
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A criação do Centro Gráfico do Senado Federal, em 1963, 
foi para impressão de publicações oficiaiS do Senado, como oDiá
rio do Congresso Nacional e avulsos dos projetos em tramitação 
na Casa. A instituição das cotas para Deputados e Senadores. pos
teriormente. teve o sentido de ampliar a divulgação parlamenrar. 
Estendê-la alé,;p. disso é um privilégio inaceitável. 

Sala das Sessões. 16 de fevereíro de 1995. -Senador Pedro 
Simon. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 14, DE 1995 

Cria a Comissão de Relações com a Sociedade 
Brasileira (CSB) de caráter pennanente. 

O Senodo Fedem! resolve: 
Art. 1° É ~-no âmbito do SenadO Federal, a Comissão 

de Relações com a Sociedade Brasileira (CSB), em caráter perma
nente. 

Art. 2° A Comissão de Relações com a Scx:iedade Brasileira 
será integrada por 27 (vinte e sete) membros. 

Art.3:' A Comissi_o de Relações com a Sociedade Brasileira 
compete: - -~ 

I - realizar, de iniciativa pr6ptU: ou por solicitação daque
las. audiências públicas com entidades da sociedade civil, para ins
truir matérias em apreciação pelo Senado ou tratar de _assunto de 
interesse público relevante; 

n -realizar estudos e detenninar pesquisas qu~ orientem as 
ações do Senado ~relação às expectativas globais ou específJ.CaS 
da sociedade; 

lil- estabelecer e manter canais de comunica~ Pean.anen
te e organizada com as chamadas organizações não governamen
tais (ONG) para o ini=âmbio de opiniões sobre questões especi
ficas colocadas ao exame do Senado e xeceber ptopOsições sobre 
assuntos de iniciativa dõ Legislativo; 

IV- receber petições, reclamações. representações ou quei
xas de qualquer pessoa contia atos ou omissões das autoridades ou 
entidades públicas: e diligenciar que sejam verificadas e. se for o 
caso~ atendidas. dando ciência aos solicitantes sobre as providên
cias tomadas; 

V- fvcar princípios e nom:iaS de: Telaciona,;neiito do Senado 
.~os &gãos de coi:nühicação. 

.VI- estimuhr a implantação de mecanismos de fiSCalização 
dos atos do Govemo. valendo-se do concuno de eDtidades da so-
ciedade civil organizadas e dos recursos da Casa. 

AJ.t. 4' As competêDcias do art. 90, incisos lt, IV e XIII. em 
consonância com as disposições dos arts. 93, 94, 95 e 96 do Regi
meoto lnlemó do Senodo Federal, sedo exexcidas pela Comissão 
de Relações com a Sociedade Bra.sileim e. supletivamente,. pelas 
demais comissõeS, s:Cguildo a matéria objetO de eXame:-

Art. 5° Esta resolução entra em vigor nã c:I.ata: de sua publi
cação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Hã três anos, em 8 de outul!:o de 1991. apresentei este pro
jeto que. infelizmente, não foi votado neste pelÍodo. Agora., ao rea
presenlá-Io, considero não apenas válidos os atgUlllCDtos da mioha 
jllstifJ.Cativa, mas entendo ser necessário, mais do que mmca. esta
belecerum contato pennanem1e com toda a sociedade. 

Em outul!:o do 1991 aptOSentei.a seguinte jlstiflCII!iva: 
As-relações entte o Senodo Federal e a Sociedade Bmsileim 

se processam, na prática, com a ialmmediação, nem sempiO isenta. 
damídia. 

Com efeito, salvo o relacionamento inter pares verificado 
no dia a dia dos trabalhos parlamentares e as comunicações fortni-

tas entre eleitor e eleito, pooco escapa à mídia oligopolista. 
E mais: o Parlamento - onde individualizamos o Senado 

Federal- particulariza suas atenções no trato das relações interna
cionais quando ~ uma comissão permanente - a de Relações 
Extepores e Defesà- Nacional- ao mesmo tempo que descura das 
"relações iDt.emas", talvez por entender que elas se diluam entre as 
atribuições dadas às demais comissões. 

Se este é o entendimento. acreditamo-lo equivocado. Se a 
omissão é eonscieDie e atribuída à idéia- de desimportância do 
tema. o equivoco se torna ainda mais flagrante. 

As grandes empresas e cotporaÇões nacionais e internacio
nais dão status de primeiro nível aos órgãos de relações públicas, 
comunicação social ou marketing. preocupadas em manter, em 
alto padrão. Suas relações com a clientela atual e potencial. 

Para o Senado Federal. essa "clientela" se traduz na própria 
sociedade global, pois que vai além do universo dos cidadãos elei
totes. 

Ouvir diuturnamente a sociedade e por ela serem ouvidos, 
sentir-lhe os reclamos. indagar de suas expectativas. seus anseios, 
opiniões e im.~. são tazefas indelegáveis de. seus repre
sentalú.es no Parlam.e}lto. E. para fazê-lo beni é preciso implantar 
os mecanismos para que isto se faça de forma organizada e instim~ 
cionalizada. Necessário. ainda,. que a preocupação vá além dos 
cuidados com a ap!trêncja. a imagem. o markefiDg. É fundamental 
-.fonnar o cliente (a sociedade, portan<o) em pan:eiro do nosso 
processo de aperfeiçoamento, já que esta mesma sociedade é ara
zão de ser e o objeiO do toda a preocupação de uma Casa do Parla
mento. 

Também não se trata Qe ouvir com a iDtermMiação de ter
ceiros~ nem mesmo de apenas ouvir e providenciar uma resposta 
impessoal e distante. Há que ouvir e fálar, ser indagado e respon
der, intetpe!ar e obter respostas. Enfim:. dialogar. Direta e pessoal
meDle sempre que possiVel Usando dejnecanismos vários. dentre 
os quais o ideal é o diãlogo face a face· em audiências aos cidadã
os, individualmente ou por representantes em associações de gru
po. classe, etc.. · 

· As respostas que se derem à sociedade~ as promessas que se 
fiz.erezn. as expectativas que se criarem deverão refletir o ententi

. meJ!(o de um grupo de sen>Pores que tereba delegaÇão de seus pa
res para falar em nome da instimiçao. 

Coni este intuito, é que submetemos ao exame do douto 
Plenário da ~·o presente projeto de resolução. que institui, em 
caiáter pemianente, a Comissão pe Relações com a Sociedade 
Brasileira. ·. 

· Sua ~J~Mfl> será suprir funções e atribuições que, poc sexem 
de todas as oomissões, acabam não sendo de nenhuma. E~ ainda. 
desempeobar outras cujo exercício não foi cogitado cu que não se 
encoolr.ml em foro adequado ao seu desempenho. 

NoSS&·expectativa, ao submetctmos esta proposição 1 deli
bezação de Vossas Excelências, é do que, acolhida, venha a dotar 
esta Casa de um fómm propicio ao contato permanente, organiza
do e institucionalizado com a sociedade em getaL Desse intercâm
bio do idéias, propostas, sugestões e iDfCJ<I!IaÇÕOS. espmmos os 
meJha:es xesultados, materializados em relações mais ~cuas 
com a sociedade em gemi~ mais amadurecidas o COll'CtaS com a 
midia Itacional, mail tmlsparentes e objetivas com a sociedade ar
ganizadae mais eagajada e J1'0dutiva nas suas intavençiles em geraL· 

Sala das Se..s1le3, 16 do fevereilo de 1995.- Senador Pedro 
Simon. 

PROJETO DE REsoLUÇÃO N' lS,DE 1995 

Fixa critérios para elaboração da pauta de dis
cussão e votação das matérias pelo SeDado Federal-
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O Senado Federal resolve: 
Art. 1° O art. 154 do Regimento lllremo do Senado Fedeoil 

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: 

"Art. 154. ··-··----·----·-·-------
§ 1 o A Presidência convocar.i. mensalmente. ses~ 

são pam deh"bexa:r sobre as matérias que deverão integrar 
a Ordem do Dia do mês subseqUente. 

§ 2• Para os fms previstos no panlgrafo alllener, a 
Presidência submeterá ao Plenmo proposta de calendá
rio fixando os dias e hoxários de discussão e votação das 
matérias a serem inclui das na Ordem do Dia. 

§ 3• A pauta de Ordem do Dia votada pelo Pleoá
rio para o mês subseqüente será. imediatamente., publi
cada no Diário do Congresso Nacional e divulgada 
pela ''Voz do Brasil"~ por pelo menos três dias conseru
tivos.. 

§ 4• A Ordem do Dia estabelecida na forma deste 
artigo somente poderá ser alterada por delibexação do 
Plenário". 

Art. 2• O art..163, capur, do Regimento Intemo do Senado 
Federal passa a vigorar com a seguüite" redação: 

"Art. 163 As matérias será'o inclu!das na Ordem 
do Dia, obselvado o disposto no art. 154, segundo sua 
antigüidede e importhlcia, observada, preferencialmen· 
te, a seguinte seqiiência: .. .............. -·--·--.. -- ··-.-.. ·--·-·· -

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

Art. 4° São revogadas as disposições em conttáriõ. 

Justificação 

A presente proposição tem pór objetivo devolver ao Plená
rio do Senado Federal a competência para delibe=, previamente e 
a cada mês, a pauta das matérias que devetão ser incluídas na Or
dem do Dia do mês subseqüente, para votação e discussão. 

Com a iniciativ~ pem:üte-se que os Se~ e o público 
em geral tomem conhecimento antecipàdo dos dias e horários em 
_que serão votadas matérias de rel~vante ime'rerose para os destinos 

. · do País. Ademais, possibilita aos congressistas organizar, com an:. 
· tecedência, a sua programação para omês, facilitando, aSsim, a 

obtenção do necessário quorum para deb'betação ~bre proposiçõ
es em curso. 

Sala das Sessões, 16 de fevereirõde 1995,-SenadorPedro 
Simon. · · · 

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 16,DE 1995 

Fixa critérios para 'Viagens de Senadores ao ex· 
terior. · ' ___ - · 

O Senado Federal resolve: 
A:rt. 1° O Senador s6 poderá ausentar-se do País quando 

previamente autorizado pelo Plenário. -
Parágrafo ónico. A autorização a qne se refere este artigo -

será solicitada com antecedência lliÍI1ilila ae 15 (quinze) dias. 
Art. 1f> O requerimento solicitando autorização pa.m ausen

tar-se do País setá acompanhado de justificação •. na qual sedo es
clarecidos: 

· a) a razão da viagem e o interesse público envolvido; 
b) a natureza da missão areali.ur-se no estmngeiro; 
c) o periodo dO aus&.cia; 
d) o custo total para os cofres públicos. oo o nome da enti

dade patrocinadora, se for o caso. 

Art. 3° A Mesa opinará conclusivamente sobre o requeri-
mento,nojDZOde5(cinco)dias. · · 

Art.. 4° O requerimento e o parecer da Mesa serão lidos na 
Hora do Expediente e a matéria será votada em seguida à Ordem 
da mesma SessãO r 

Art. 5° As indicações par.a. missão no exterior, qUando a cri
tério do Senado, observaião o princípio da alternância entre os Se
nadores. 

Art. 6• Quando do regresso ao País, o Senador apresentará 
relatório das atividedes desenvolvidas, no prazo de 15 (quinze) 
dias. 

Art. ?O Esta resolução entra em vigor na data de sua publi
cação. 

Art. 8° São revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 

Em 1° de outubro de 1993~ ap:esentei este projeto, que rião 
teve a apreciação devida. Ao representá-lo. reafiilllo a jUstifl.Cativa 
anterior. que é a seguinte: 

A presente iniciativa tem por fmalidade inovar a disciplina 
regimental DO que ll!D8e aç_pedido de licenças dos Senadores para 
se ausentaiem do País. 

Cónsidenmdo que as viagens ao exterior, no curso do de
sempenho da atividade parlamentar, não do interesse da própria 
instituição, julgamos necessário que a delibeo:ação plenária seja 
nrecedida do prommciament.o conclusivo da Mesa. 

Por outro lado, deve o requerimento conter elementos sufi-
cientes e que permitam esclarecer. --

- a :raüo da viagem e o interesse público envolvido; 
- a natureza da missãÓ a Ializar-se DO estrangeiro; 
- o período de msêit~ · 
- o custo total para os_ cofres públicos, quando da responsa-

bili_clade da administtação direta ou indireta, ou o nome da entida
de pa.ln?Cinadora. no caso cootrári.o. 

É necessário, ainda, fixar um critério pw. a escolha dos Se
nadores que irão desempeDhar as missões. Entendemos que. para 
este fim. o princípio da allemâDCia. é o que melhor se aj.J.sta às exi
gênci}s da eqUidade e da isonomia de direitos e deveres. 

Fmalmêi:ite, julgamçs oporb.U10 que se promova a imediata 
redução dos deslocamentos desta natureza ao indispensáveL Ten
do em vista que tais ausências pressupõem a realização de missão 
de relevante interesse pant. a Nação, julgamos oportuno e conve
niente a apresentação de relatório circunstanciado, por ocasião do 
regresso_. . _ _ _ _ _ 

Acredita.inos que· os princípioS -inScritos :Da preseDt.e propo
sição,' se incorporados à matéria regimental vigente. contribuirão 
para o aprimozamento das atividades parlamentares desta ~ 

Sala das Sessões, 16 de fevereiio de 1995.- Senador Pedro 
Simon. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°17, DE 1995 

Dispõe sobre a autorização para realização de 
obras no Edifício do Senado FederaL 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1 o As aherações que afetem a estmtUia e a concepção 

arquitetôriica, ou-cómprometam a destinaç:ão do Plenário, de seus 
salões, salas,gabinetes oo quaisquer de suas dependências observa
riío o disposto nesta Resoluçãc. 

Ait. 2° As obras que nio ccnstitu.am recuperação das insta
laç15es do Ediflcio do Senado Federal somo submetidas à decisão e 
autorizaçãc do Plenmo, median"' Projeto de Resolução que espe
cifique as obras a~. acompanhado de projeto arquitetõnico, 
do detalh.ameoto dos custos. além dos cronogmmas tisico e fman-
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ceiro de sua· execução. 
§ 1 o Obras de recuperação que não possam ser realizadas 

pelo pessoal próprio da Casa também deverão ser submetidas ao 
Plenário. 

§ ZO A execução das obras será acompanhada e flscalizada 
pela Subse~ de Engenharia, quanto ao aspecto físico e, pela 
Auditoria, no tocante aos respectivos desembolsos. 

An. 3" A Mesa do Senado Fede!al, no prazo de 90 (noven
ta) dias, regulamentar.í o disposto nesta resolução. 

Art. 4g. Esta Resolução entta.rá em vigor na data de sua pu
blicação. 

Art. 5° Revogam-se as disposições em contciri.O~ 

Justifioação 

O Senado Federal tem sido palco de obras_ altamente custo
sas de adaptações e mudanças de instalações de 2lguns de seus ór
gãos, como as das Subsecretarias de Edições Técnicas e a de As
sistência Médica e Social. com o propósito de criação de novos ga
biiletes para Senadores. 

Acontece que; desde o advento da Constituição de 1988,
há mais de seis anos. portanto- Dão oc:orreu nem um actéscim.o no 
número de Senadores, de modo a justificar a criação de novos ga
binetes. Acresça-se a isto o fato de a Nação inteira, e o setor públi
co em partial.lar, estarem voltados paia a economia de meios, vi
sando 1 recuperação eoon8núca do País e 1 erradicação da inflação 
que, lXX" tantos anos. infelicitou o povo qra.silei:ro. 

Esses e outros motivos como a transferência dos serviços 
médicos para local de acesso maís díficil e a pretensãó de IIDldar o 
restauramo dos Senadores de uma localização já tradicional e pri
vilegiada em termos de proximidade dos gabinetes dos Senadores 
e do Plenário da Casa. levam-nos a indagar da necessidade dessas 
obras. · - - ---

As instalações do Senado Fedexal coostitu~~ patrim6o.io 
público a se:r mantido, admiuisttado e conservado pelo universo 
dos Senadores, que transitoriamente as utilizam. observada, ainda 
a necessária harmonia com a Casa contígua- a Câmara dos Depu
tados. É indispensável~ portanto. que alterações em seu edificio se
jam aprovadas por todos. 

Pelos motivos expostos, submeto ao alto tirocínio de Vos
. ~ Excelências o presente Projeto de Resolução, com a colabora· 

ção de todos panl sua mpida tramitação e aprovação. 
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995.-SenadorPedro 

Simon. 

O SR. PRESIDENTE (Jólio Ou,Jpos) - Os projetas serão 
publicados e, ·em segui~ ficarão sobre a mesa durante cinco ses
sões otdioárias, a f1m de receber e:mendas nos tenn.os do art. 401, 
§ 1", do Regimento Interno. Findo esse prazo, serão despachados 
is comissões competentes. 

Sobre a mesa, requerimento que seci.lido pelo 1" Secretário. 

Élidoosegu~ 

O Sr. zo Secretário em eurcicio Nabor Júnior 
procede à leitura do seguinJe: 

REQUERIMENTO N" 169, DE 1995 
Exoelentíssimo Senhor Presideote do Senado Fede!al, 
De acotdo com o art. 50, § Z' da Constituição Fedeial e com 

o art. 216 do Regimento Interno do Senado Fedetal. requeiro a V. 
Ex• que sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e 
Orçamento, as seguintes informações: 

1) Qual é efetivamente a renúncia fiScal que representa a 
Zona Fr.mca de Manaus? 

2) Como são fiscalizados os empreen~entos incentivados 

que operam na região'? Se há. falhas, quais as providências adota~ 
das paraconigí-las? -

3) O Decreto n" 783, de 25-3-93, estabeleoe a fiXação de 
Processos Produtivos Básicos para diversos pfodutos indUstrializa
dos na Zona FranCa. de Manaus. Como está sendo cumprida a de
teznililação? 

4) Na aprovação dos projetas estão sendo obedecidas as ,. 
cOmendações da Comissão Intemacional nomeada em 30-7-93? 

Quais as dificuldades encontradas? 
5) Encenado o periodo de carencia. quais .. exigências fei

tas à emp.rr.sa na hipótese dela não dar prosseguimento ao projeto? 
6) E verdadeira a acusação de que muitas empresas !)1ibsti

tuem itens produzidos no País por importações? 
7) Seria conveniente a especia.lização para o pólo industrial 

da região? Por quê? 
8) Quais as provich1ncias adotadas panl ajustar o modelo da 

Zom Franca de Manaus 1 nova politica indUstrial e de comércio 
exterior e ao processo de integração do Mercosul. de acordo com 
recomlmdação do Decreto n" 781, de 25-3-93? 

9) Qual o número de empresas cadastradas atualmeote? 
10) Quantas autorizações de importação fota!Il dadas nos 

últimos três anos? Destinadas a quais ];!'Ojetos? 
11) O controle de compms de meteadorias nacionais reve

lou irregularidades? Quais? 
12) O Decreto n" 205, de 5-9-91, determina a realização de 

auditorias técnicas nos projetes industriais incentivados. Isso está 
sendo feito? Quantas foram realizadas? As auditorias revelaram al
guma irregularidade? 

13) É exigido o detalhamento do capital social da empresa e 
sua composjção? ~:;: -. , . 

14) E exigido da empresa e dos s6cios a,.comprovação da 
-mefutência de débito wlativo às contribu~~-sociais e .ftscais, 
bem como certidão negãtiva do débito jJDt.o ao F~ 

15) O Govemo tem CODbecimento das demlncias sobre 
''maquiagem" de produtos, que pemlÍtiria à maioria das empresas 
importar produtos pr.Wcameote prontos? Houve fiSCali7llção ares
peito? Qual a providência adotada? 

;!6) A Zona Franca tem agregado tecnologia e mão-de-obra 
especializada à sua produção? 

17) Qual o valor dos incentivos fiscais canalizadm. para a 
Zona Fr.mca de Manaus nos últimos dez anos? Qual a proporcio
ualidade desses incentivos em compamção aos coo;edidos às ou
tras regiões do País? 

18) Alguns calculam a remlncia fl$cal. apenas do Governo 
Fede!al, em US$'1,6 bilbão por ano que, distn'buldo enlre os traba
lhadores da Zona Franca, daria uma renda anual per capita de 
US$40 mil Estes cálculos são vexdadeiros? 

19) O planejamento inicial da Zona Franca era destacada a 
importância do pólo agrlcola. Como está sua implantação? Quais 
oS motivos para as falhas em sua implantação? 

20) Na importação de produtos para a Zona Franca de Ma
nans tem sido obedecida a lei de suniJaridade? Quais_ os critérios 
de fiscalização? 

21) Quais as canseqúências, criminais e admiuis1rativas, das 
investigações sobre as irregularidades nas guias de importação for
necidas pela Suframa? 

22) O jomal O Globo. de !S-1-94, afJII!lOO: quando o go
verno realiza um ajlste fxscal que vai atingir toda a indústria do 
resto do País, nada mais oportuno que xever as :nomw: dessa ver
dadeinl zona fr.mca de fraudes e sonegações, fazendo-a voltar-se 
para a export:.ação". 

A Crítica, de Manaus, no dia 27-2-94, fez a seguinte adver. 
têr:tcia: "A Zona Franca não pode sobreviver tentando enganar o 
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País Cll buscando beneficias paternalistas. Não é possível exigir 
que a inteligência nacional feche os olhos às iD.dústrias que prati
cam tão nefasta- e repudiaCI.a pelos empresáriOs sérios - Ina.quia
gem de produtos". 

Quais as providências que estão sendo adotadas para a cor
reção dessas ~gularidades? 

23) ABINEE- Associação Brasileiia da Indústria Elétrica e 
Elettônica- e a Automática- Associação Brasileira das ID.chJstrias 
de Informática - têm denunciado, com freqüência, as "fábricas de 
mentirlnha" da Zona Franca. citando, entre outros casos, os se
guintes: 

I) Akia Motores, do Grupo Mi!mar. deseml>an:ava carros 
prontos no porto de Manaus, faltando apenas aparafusar as portas 
e fazer pequenos reparos de pintu~ 

2) A. J. Toleta, com apenas 30 funcioilárlóS, ''produzia" 10 
a 15 motocicletas por dia; 

3) A Receita Federal descobriu no porto de Manaus 
uma carga de munição camuflada num carregamento de brin
qUedos; 

4) O Sindicafo dos Metalúrgicos denuncioo 20 empresas 
pm:prática de maquiagem. 

São vetdadeiras essas acu!iações? Há inquéritos a- respeitO? 
Comoestão? . 

24) Há esbldos no governo pata reformular a Lei do Proces
so Produtivo Básico. considerada falha, imprecisa e incentivadoras 
do contrabando l~galizado? 

Justifieação 

O Estado de S. Paulo publicou no dia 22 de janeiro último, 
artigo do jornalista Elia Gaspari intitulado ·~ Zona AsiátiCa (e 
Franca) de Manaus". As considerações expedidas e a responsabi
lidade do autor um dos mais importantes jomaHstas do País. 
exigem uma explicação à opinião pública. que. no entanto. não 
foi dada. O Governo não pode deixar de prestar os esclareci
mentos necessários e, por isto. estou apresentando este Requeri
mento de Informações. 

É a seguinte a íntegra do artigo mencionado: 

"A ZONA ASIÁTICA "(E FRANCA) DE 
MANAUS- -

Se o governo do Presidente Fernando Henrique 
Catdoso que mesmo fazer reformas. bem que poderia 
meter a mão na ·combuca (ou cornuc6pía. dependendo 
do que a mão quer) da zona Franca de Manaus. Leva 
parà isso uma grande vantagem. Pela primeira vez em 
muitos anos num pedaço do empresariado. julgando-se 
prejudicado pela política oficial de amparo a conCOiren
tes desleais. está reclamando abertamente. A Associação 
Brasileiia da Indústria Elétrica e Elettônica (Abine) in
fonna a quem quiser ouvir que há por lá é algo muito 
próximo de uma rede de contzabando subsidiado. com 
fábricas de mentira. 

Quando foi criada. nos anos 60, a Zona Franca de 
Manaus era um projeto de racionalidade exemplar. Os 
industriais iriam pan. o Norte. importariam livremente e 
exportariam seus produtos, criando empregos e riqueza. 
Passou o tempo e deu-se o seguinte: 

A Zona Franca. sozinha, recebe três vezes mais 
incentivo~ federais que o Nordeste. mas em Manaus se 
came repollio. ovos e alface vindos de São Paulo. Os 
frangos vêm de Santa Catarina. 

Não _exporta coisa alguma. Descontando-se as 
_motocicletas e os aparelhos de barbear. o que a região 

vende para o Exterior são peixes ornamentais. 6leo de 
pau-rosa e couro ai.Itido. 

O que a Zona Franca se chama de exportações é 
aquilo que suas empresas vendem para os outros Estados 
brasileirôs sem pagar impostos. Essa renúncia fiscal cus
ta em tomo de US$1,6 bilhão po< ano. Se o governo dis
tnõuísse esse enranário pata os trabalhadores locais. 
cada um poderia viver em- Paris com uina verl:la de 
US$40 mil por ano. 

Aquilo que na Zona Franca se chama de prodnto 
~na realidade uma mexcadoria importada (em gemi da 
Asia) e revendida para o mercado brasileiro dep::>is de 
um mínimo de trabalho possivel. Substitui-se a etiqueta 
Made iD. Hong Kong por um Made in Manaus. Essas 
maracutaia desempregou perto de 100 mil pessoas na re
gião e chegou ao ponto de produzir situações nas quais 
carros fabricados em Manaus saíam com suas próprias 
rodas dos navios e subiam nas jamantas que os levariam 
a São Paulo (Akia Motores). Noutro milagre uma fábrica 
com 30 empregados prodnzia 10 motocicletas pm: dia 
(AJ. Toledo). 

O que a Zona Franca exporta são empregos 
para a Ásia. Em Taiwan uma fábrica de circuitos in
tegrados custa US$ 500 milhões de investimentos. 
empregos 1500 pessoas e se pãga em ti:ês -anos. Em 
Manaus um galpão com 50 pessoas fmge que produz 
aguilo que na realidade gera riqueza na China e bobos 
no Brasil. 

A Abinee reclaina porque essa ma.racutaia está 
quebrando a indústria eletrônica brasileira.. Já houve ca
sos de empresas que fecham suas fábricas em São Panlo 
para abrir galpões em Manaus. A.Siemens, pam não vi
rar maquiladoxa, simplesmente saiu do jogo da Zona 
F:xanca. TamaJJb.a é a briga que um grupo de em.presas, 
cujos interesses estão ligados na tomada do galpão da 
_Zona Fran,ca. criou a Abinee do B. também coohecida 
como Eletros. 

Tudo isso aCOD!ece porque a Zona Frimca diSpõe 
de um poderoso bloco parlamentar em Brasília. Para que 
não_ fique boiada sem nome. quem o lidera é o SenaQ.or 
Gilberto Mir.mda, homem poderoso na i-egião e fora 
dela poi-divirSos motivos, eiltre os quais-á facilidade 
com que empresta avic3es a parlamentares sem condu
ção. ~""' o Palácio do Pianalto, brigar com Gilberto 
Miranda pode signifle2r a perda dos votos necessários 
paxa tungar a aposentadoria por tempo de serviço dos 
trabalbadore..> que pagam todas as roubaJheixas naciaoais. 
Briga iDdigesta, po<tanto. -

São muitas as coisas que a Abinee pede ao go
verno. Diga-se que todas- elas são coisas típicas de 
paulístas insaciáveis, inimigc;>s· dils regiões pobres. in~ 
teressados em privatizar o BNDES. a ONU e o Vati
cano. Tudo bem. mas há uma reivindicação que s6 
não é atendida porque até agora nenhum governo quis 
saber o que há debaixo da toalha: a contratação. "por 

-lícltaÇão. de uma empresa de auditoria externa inter
nacional para a fiscalização dos empreendimentos 
em .operação na Zona Franca". Só contratar. esperar 
o relatório e, se for o caso, usá-lo para calar a boca de 
quem reclama ou para tapai o bolso de quem fatora." 

Brasília,!6 de fevereiro de 1995.- Senador Pedro Simon. 

(À Comissão Diretora) 
• 
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O SR. PRESIDENTÊ· (Júlio Campos) - O requerimento 
lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do· art. 216, 
ITL do Regimento Intemo. 

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

O Sr. r Secretário em exercício, Sr. Nabor Jú
niur, procede à leitUra dos seguintes: 

REQUERIMENTOS 
REQUERIMENTO N' 170, DE 1995 

Requeiro a transcrição nos Anais do Senado Federal, nos 
tem1os do artigo 210 do Regimento Interno, do artigo "Refmaria 
em Pernambuco", de autoria do advogado João Móiiteiró Filho. 
publicado no Jornal do Commerc:io, em 1° de fevereiro de 
1995. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995.- Senador Joel 
de Hollandã. 

(À Co7!1is.siio Diietora) 

REQI:lERIMENTO N' 171, DE 1995 

Requeiro a transcrição nos Anais do Senado Federal, nos 
tennos do artigo 210do Regjmento Intemo, do artigo ''Casa Gran
de & Senzala u. de autoria do jornalista Edson Nezy da Fonseca, 
publicado no Jornal do Commercio~ em 5 ·de fevereiro de 
1995. 

Sala das ,!!essões, 16 de fevereiro de 1995. - Senador Joel 
de Hollanda. 

(À Comissão Diretora) 

REQUERIMENTO N' 172, DE 1995 

Requeiro a·- transcrição nos Anais do Senado Federal, p.os 
termos do artigo 210 do RegimenlO Intemo, do artigo "Recife. 
também um p6lo de saúde", de autoria do Dr. Marco Ailtônio de 
Oliveira Maciel. V tee-Presidente da República. publicado no Diá-
rio de Pernambuco, em s-de fevereiro de 1995. . 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. -Senador Joel 
de Hollanda. 

(À Comissãc Diretora) 

. REQUERIMENTON'173,DE1995 

Requeiro a traoscrição nos Anais do Senado Federal, nos 
termos do art. 210 do Regimento Interno, do artigo "Pernambuco, 
sim!", publicado no editorial do Jornal do Commercio, em 5 de 
fevereiro de 1-995. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. - Senador Joel 
de HOllanda. 

(À Comissão Diretora) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- De acordo com o 
art. 210~ § 1°, do Regimeilto Intemo. os requerimentos serão sub
metidos ao exame da Comissão Diretora. 

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

É lido o seguinte: 

O Sr. zo Secretário- em exercício,.Sr. Nabor Jú-
nior, procetk à leitura do seguinze: - -

REQUERIMENTO N" 174, DE 1995 

Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, letra ••c", n° 
12. do Regimento Interno do Senado Federal, que o PLC 
101193 (1.258188 •. na Casa de Origem),-que "fiXa diretrizes e 

bases da educação nacional". além do despacho iniciaL seja tam
bém apreciado pela Coniissão de Constiruição, Justiça e Cidadania. 

Sala das Sessões, 1_6 de fevereiro de 1995.- Senador Beni 
Veras. - --

0 SR. PRESIDENTE Qúlio Campos) - O requerimento 
lido v~i à publicação e será incluído em Ordem do Dia oportuna
mente. 

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. I o Se-
crétiírio. · ·· -'" -

O Sr. zo Secretário em iXercício, Sr. Nabor Jú
nior, procede à leitura do seguinte: 

REQUERIMENTO N' 175, DE 1995 

Requeiro, nos termos dos arts. 49, inciso" X, e 50. § 2°:; da 
Constituição Federal. combinados com a art. 216 do Regimento 
Interno do Senado Federal. sejam prestadas pelo Ministro da Fa
zenda as seguintes informações: 

I. No período de 1985 a 1990, o Govemo brasileiro reali
zou alguma operação extema de natureza fmanceira junto ao Go
verno de Cuba, Nicatágua, Bolívia ou Argentina efoo a empresas 
públicas oo privad..ai desses países? · 

2. Em caso afJIIDativo, que opetações foram realizadas e em 
que datas ocorreram? 

3. Essas operações foiam submetidas à apreciação do Se
nado Federal, comO determina o art. 52, incisO V. da Constitui
ção Federal ou dO Congresso Nacional, de acordo com· o art. 49, 
inciso I? 

4. Em caso negativo, por. que razão tais operaçCes não ro
tam submetidas ao Senado 00 ao Congresso? Se tais operações ti
verem ocorrido em data posterior à promulgação da Constituição 
Federal de 1988, anexar os pareceres juódicos que embasar.un a 
decisão. · ·· 

· S. Considerando a possibilidade do govemo brasileiro vir a 
realizar uma operação de empréstimo ao Méx~ solicito infonna.
ções no sentido de conÍJilllar ou não tal operação e quais as pro
vidências que o M"mistério adotará, se conímnado, visando 
cumpPr o disposto no art. 52, incisos V. VU e VIII da Constimi-
ção Federal. . 

Justificação 

O presidente do Senado Federal e ex-presidente da Repúbli
ca, Sr. José Samey ~ descreveu~ em artigo publicado pela ''Folha de 
São Paulo" em3 de fevereiro de 1995~ como autorizou ajudas aOs 
países acima citaclo&, de natureza semellimte à que se cogita en
viar ao ~ico. -

O artigo sugere'que o ex-presidente autorizou as operações 
sem a necessária consulta ao legislativo~ por Dão considerá-los 
"empréstimos". A Constituição brasileiia não determina a consulta 
apenas às operações de emprestiruos. mas il qualquer operação de 
natureza fmanceira. 

Este requerimento de infcnmações objetiva Saber em que 
condições essas operações ocotreram e. inclusive, se ocxxieram 
allles oU após a promulgação da Constiruição de 1988. 

· Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995, - Senador 
Eduardo Sup6cy. 

(~ _<;oll}issiio Diretora.) 

REQUERIMENTO N' 176, DE 1995 

Requeiro, nos tennos dos arts. 50 e 49, inciso X, da Consti
ruição Federal. combinados com o art 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam prestadas pelo Ministro do P!anejamen
to as seguintes infon:nações: 
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1) Qual era o valor contábil do estoque de ativos detidos 
pelo BNDES. aceitos no PND. conforme o art. zo do anexo à Re
solução n° 786/92, modificada pelas Resoluções n°s 803/93 e 
809/93. Neste caso, especificar o valor contábil por tipo de ativo 
na data de promulgação da Resolução n• 786/92, em 31-12-92. 31-
12-93 e31-12-94. 

2) Quais foram as operações de venda de ativos realizadas 
pelo BNDES desde a promulgação da Resolução n• 786/92. Em 
cada operação especificar: 

a) Agente fmanceiro: 
b) Valor da operação em Reais/URV: 
c) Tipo de ativo: 
d) No caso de repasse para terceiros investidores, de que 

trata o art. godas Resoluções n°s 786/92 e 803/93. detalhar o nome 
do investidor, o(s) tipo(s) de ativo e o respectivo valqr contábil na 
data de repasse. 

3) Quais foram as operações de transferência de dívidas dos 
agentes fmanceiros parn. com o BNDES. conforme dispõe o art. 9° 
das Resoluções n•s 786/92 e 803/93. especificando para cada ope-
ração: _ ~ 

- valor da opéração: ..• 
- o agente fin,ancCiro. o investidor e o processo de priva-

tização; · 
-quais foram as garantias de cada operação. 
4) Quais foram as operações que se utilizarun da prerroga

tiva do art. 13' das Resoluções n"s 786/92 e 803/93. identificando 
o agente fmanceirO e as respectivas garantias pactüadas. 

5) Quais forani os limites máximos --estabélecidos por 
agente fmanceiro. conforme dispõe o art. 16° da Resolução n° 
803/93. ~ --~ -~~ -

6) Qu<lis foram os contratos celebrados até 28-2-95. com 
b.Se no art. 19 das Resoluções n"s 786/92 e 803/93. Para cada 
operaÇão identificar. 

- Dlstituição ímanceira controlada pelo setor público; 
- valor da operação, agente financeiro e o(s). tipo(s) e 

ativo~ 
- o terceiro investidor e o respectivo processo de privatiza

ção em que os ativos fo:mm utilizados. 

_Justificação 

O art. 49, il!ciSo X, da Constituição Federal. deíme comO 
competência exclusiva do Congresso Nacional a fiscalização e o 
controle dos atos do poder executivo. inclusive os da adminisrrn.
ção indireta. 

Neste sentido o objetivo deste requerimento_é oht_er_in
formações sobre as operações financeiraS relacionadas com 
o PrOgrama Nacional de Desestatização. que envolvem um 
conjunto significativo de ativos e passivos pertencentes à 
União, e que são cancelados, transferidos ou venCidos para o 
setor privado. · 

As informacões que foram requeridas estão concentradas 
no âmbiio das ope~ções de fmanciamento de ativos que são pro
priedade do BNDES e aceitos pelo programa de privatização. 
Deste modo, a partir da resposta do requerimento, será possível a 
realização de uma avaliação fmanceir.i desta parcela do processo 
de privatização. 

Saia das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. ~ Senador Ro
berto Requião c. Senador Eduardo Suplicy. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ Os requerimen
tos lidos serão encaminhados à Mesa Diretora para pOsterior 
decisão. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ A Presidência re
cebeu durante o recesso. a comuiricação do Senador Hugo Napo
leão de que estaria ausente dos trabalhos da Casa no perlodo de 10 
a 13 do conente:. 

É o seguinte expediente recebido: 

OF. N" 124'95-GLPFL 

Brasília. 9 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Qunprindo o art. 39. a, do Regimento Interno. comunico a 

Vossa Excelência que estarei ausente do País no período de 10 a 
13doconente. - -

Cordialmente.- Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL no 
Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ A Presidência re
cebeu o aviso n° 15 de 1995. de 2 do corrente. do Presidente do 
Tribunal de Contas da União. encaminhando cópia da DeciSão n° 
26: de 1995, adotada pelo referido Tn"bunal, na Sessão Plenária de 
1 o de fevereiro do corrente ano, bem como dos respectivos Relató
rio e voto que a fundamentam. 

Tendo em vista a extinção da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito destinada a investigar as causas e as dimensões do 
atraso tecnológico nos processos produtivos da indústria brasi
leira. bem como nos prOJ=essos de pesquisa e instituições de en
sino e pesquisa do Brasil. o expediente será encaminhado à Co
missão de Fiscalização e Controle e. em c6pia à Câmara dos 
Deputados. -- - -

O SR. PRESIDENTE (Julio campos) ~ Tendo em vista a 
aprovação da indicaçio do Sr. João Augusto de Médicis para Em
baixador du Brasil junto à Mongólia (Mensagem n• 264/94), e 
uma vez fmalizada a tQmitação da matéria com a participação ao 
I'!:Osidente da República da -decisão oo~Senado, esta Presidência 
determina o encami:Dhamento ao arquivo do respectivo processo. 
juntamente com o da Mensagem anterior de n° 339/93 (n° 620/93, 
na Origem), que embOra- taJ:Jlbém tendo sidO submetida à delibem
ção do PleDário, tratou da indicação de embaixador praza a mesma 
funçãO. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência co
munica ao Plenário que declara prejudicadas e encaminha ao ar
quivo, nos lemlos dõ art. 334, a, do Regimento ID.temo, as Seguin
tes matérias: 

Mensagem n'159, de 1992 (n' 82192. na origem) através da 
qua1 o Presideri~ da República solicita autOrização par.á. que aRe
pública Federativa do Brasil possa celebrar contratos de assunção 
de dívida contraída pela Empresas Nucleares Brasileiras S.A. -
NUCLEBRÁS, cada um no valor de cem milhões de francos fran. 
ceses. pelo fato de a inatéria ter sido regulada com a Resolução n° 
98. de 1992. que em seu art. 7° autorizou a União a assumir a dívi. 
da contratada em moeda estrangeira pelas entidades que tenham 
sido extintas pela Lei n• 7 .862, de 1989, entre elas a NUCLE
BRÁS:e 

Projeto de Resolução n° 57. de 1990, iniCiatiVa da Co
missão Diretora, que dispõe sobre a extinção de vinte cargos, 
em comissão. de assessor legislativo do Grupo l)jreÇão e As
sessoramento Superiores do Quadro Permanente do Senado Fe
deral, e dá outras providências pois, a matéria está· deímitiva
mente regulada pela Resolução n° 42, de 6 de maio de 1993, 
que dispôs sobre o Plano de Carreira dps Sezvidores do Senado 
Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)~ A Presidência co
munica ao_ Plenãrio que, nos termos do art. 76, TI, § 4°, do Regi
mento lnlerno, em virtude_ do término da Legislatura. serão arqui-
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vad.as as seguintes matérias: 
Requerimentos n°s 772 de 1991; 208. de 1992; 513 em. 

de 1993;e 
DíVetsoS n° 1. de 1992. 
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, pro-

jeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. - ---- -- --

0 Sr. r &cretário em exercício, Sr. Nabor Jú
nior procede à leitura do seguinte: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N~ 18 DE 1995 

Revoga e altera dispoSitivos do Decreto Legis
lativo n°7, de 19dejaneiro de 1995. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° fica revogado o art. 2° do Decreto Legislativo n° 7. 

de 19 de janeiro de 1995. 
Art. 2° Os dispositivos ababc.o enumerados do Decreto Le

gislativo n° 7. de 19 de janeiro de 1995, passãin a Vigorar com as 
s~guintes alterações: 

"Art. 30 ···-· ·-·-··-- .... --·-·- _____ .. __ , __ _ 
§ 1° A a ,Nela de custo destina-se à compensação 

de despesas com transpo!ié e Outras_ imprescindiveiS
para o comparecimento à sessão legislativa ordinária 
ou à. sessão legislativa extraordinária .convocada pelo 
Presidente da República na forma da Constituição Fe
deral. 

Art. 7" As contribuições devidas ao instituto de 
Previdência dos Congressistas pelos segurados e pela 
Câmara dos Deputados e Senado Federal serão calcula· 
das sobre o subsídio fiXo. 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Justificação 

Q_,objetivo do presente projeto é promover algumas incfis.. 
pensáveis niodificações no texto de Decreto Legislativo n° 7, de 
·1995, a fim de imprimir disciplinamento mais adequa do à renu

,. · .LJ.ezação devida aos séDhores membros do Congresso Nacional ao 
longo da atuallegislatur.l. 

A primeira das medidas propostas consiste na revogação 
pma e simples do art. 2ê do Decreto Legislativo em questão. que 
detenn.iDa o p;1gamen1o aos parlamenra:res. a cada mês de dezem
bro, de qttantum remuneratório assemelhado ao 13° devido a todos 
os ttabaJhadores brasileiros. 

Referida verba remunerat6ria., a meu ver, constitui inovação 
injustificável sem paralelo na experiência do Congresso Nacional. 
que exatamente pam suprir a inexistência de 13° salário para os 
parlamentares sempre lhes pagou ajuda de custo assemefuado à do 
art. 3° do mencionado Decreto Legislativo. _ 

Urge, portanto, eliminar essa supetpOsição, eis <jue coosen
tir na sua subsistência é anuir à instib.lição de verba remuneratória 
s6 concedida a parlamentares. em detrimento até mesmo de ele
mentares princípioS de eqüidade e justiça. 

Outra medida que preconizo é a alteração da regra do § 
1 o do arL 3° do mesmo diploma. com o fito de restringir o paga~ 
mento de ajuda de custo por convocação extraordinária apenas 
às hipóteses em que tal convocação se dê por iniciativa do Pre
sidente da República, na forma da ConstituiçãO Federal. A res
trição proposta representará., quando menos, uma entre as muitas 
contribuições do Poder Legislativo ao esforço de contenção de 

despesa que há muito vem sendo imposto à maioria-dos setores da 
Administração Federal. 

_Fmalmente, sugiro iniciatiVa não menos relevante que as 
duas anteriores. suscetível de conttibuir não apenas pata o equilí
brio das contas j)Hblicas, como, princípalmente, para a saúde fi
IianCeira do Instituto de Previdência dos Congressistas- IPC. Pela 
redação que ora proponho para o caput do art.- JO do Decreto 
Legislativo em referência, as contribuições devidas ao IPC inci
dirão somente s_obre o subsídio flxó, no montante de 
R$3.000,00 (três mil reais). como o __ que instituir-se-á- equação 
econômico-financeira próxima da praticada até janeiro último, 
quando as contribuições e benefícios iinham por base os subsí
dios do parlamentar, então da ordem de R$2.895,74 (dois mil 
oitocentoS e noventa e cinco reais e setenta e quatto centavos), 
já incluído o reajuste de 22.07% concedid.p aos servidores pú
blicos. 

Este último ponto. devo ressaltar, constitui preocupação 
a ser compartilhada por todos os parlamentares, pois, segundo 
informações por mini-Co1hidas, o IPC não tem a mínima condi
çio fmanceira de suportar, a não ser com o aporte de vultosos 
reCursos do Tesourq, u_m pagamento de benefícios reajustados. 
ex abrupto, em aproximadamente 95% (noverita e cinco por 
cento). 

Adem.a.is, não há como justificar tal privilégio apenas para 
os segurados do IPC, principalmente num momento em qUe se 
projeta reestroOJrar todo o sistema previdenciário, do qual deve
rão_ ser suprimidos, dentre outros. privilégios como as apose-nta
dorias especiais. que deverão subsistir, conforme entendo, so
mente para os casos rigoros.amente ID.dicados pela medicina do 
trabalho. . ~ . 

Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1995.- Senador Ro-
_berto Freire. · 

~ ' 
(Às Comissões de Consiituiçiio, JUStiça e Cidada

nia e Asszmtos Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Camjx>s)-Sobre a mesa, pro
jeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

JJ Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. Nabor Júnior, procede 
à leitura do seguinte: 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto lido será 
publicado e remetido às c.omissões competentes. 

Há orndores inscritos. 
Conoedo a palavta ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pmnuncia o se· 

guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr-& e. 
Srs. Senadores. enmsias.mado e cônscio da responsabilidade que 
temos perante o povo brasileiro, saúdo os novos Senadores - do 
Partido dos Trabalhadores e dos demais Partidos - no inicio de 
nossa participação nos trabalhos desta 50" Legis!atur.l. 

Inicialmente. quero registrar a disposição da Ba.ncada do 
Partido dos Trabalhadores de ttabalhar ,com muito afmco para co
!ab<orar cem todos no propósito de fortaleoer o Senado Fedem!• o 
Congresso Nacional Desejamos que esta Casa esteja à altum das 
esperanças de um povo generoso que confi.oo a nós a difícil mis
são de guanlar e melhorar nossa Constituição, de elaboru leis e de 
fisCalizar os atos do Executivo. Para isso·ser.í únporta.nte iniciar
mos., dando bons exemplos em nossa pnSpria Casa. 

Cumprimento a Mesa por algumas de suas primeiras medi
das. quais sejam. a:de discíplinar adequadamente o uso da Gtáfica. 
a de convocar os suplentes a estar presentes em todas as reuniões
até para estarem assim bem iDforma.dos - e a de constituir comis
sões - a primeira. paia sugerir a melhor fctmã de a Casa apreciar, 
debater e votar o Orçamento da União, e a segunda. para verificar 
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os meios de o Senado menior funcionar. 
Em segundo lugar. assinalo que o Partido dos Tiabalhado

res vai examinar com atenção as proposições que o Executivo está 
xemetendo ao Congresso Nacional; eom igual atenção. apreciará 
aquelas que os Senadores de todos os demais Partidos exp.tSereDl,. 
bem eomo apresentará propostas tanto de emendas à Constitnição. 
como de leis complementares e ordinárias. 

Seremos ttanspmentes em nossas ações. dizendo com fran
queza nossas opiniões, exercendo nossa cótica, opOndo-nos quan
do o interesse do povo estiVer sendo ferido e fonnulando sugestõ
es de aperfeiçoamento e de alternativas sempre que for o caso. 

Algumas de nossas maiores preocupações envolvem aspec.. 
tos da politica ecouômica que possam garantir que o Bruil cresça 
com preços estáveis, com ní.pida melhoria da distribuição da ren
da. e ataque frontal prioritário. à miséria. 

Estaremos acompanhando aqui todos os passOs di:reciona
dos ã xealização da refonna agrária. assinalando os que deixarem 
de ser dados nesse sentido. Para este ano, o compromisso do Presi
denle Fernando Henrique Cardoso foi o de assentar 40 mil famílias 
-uma meta modesta; mas até hoje. dia 16 de fevereiro. passados 
47 dias de Govemé>. houve provid&lcias de desapropriação de 
áreas já pxeparadas por ato do ex-fuiidenle Itamar franco e que 
permitiram o assentamento de apenas 873 famílias. E preciso que 
as intenções dO PreSidente se transformem em ~tos que modifi
quem e melliorem a vida dos trabalhadores no campo. 

Para se camiDhar na direção de maior justiça, é necessário 
modificaÇões ;nó quadro trib.J.tário. no sentido de .maior progressi
vidade,. e que seja COÕlpatívei com maior eflciência da economia. 
A mecadação dos impostos eslá concenlr.lda. sobretudo. no tr.lha
Iho e no consumo. nmito menos do que no capital; muito mais nos 
impostos indi.retos do que nos diretos? ao contráriO- da tendência 
dos países que alcauçar.un melhor distribuição de renda e maior 
eqilidade. 

Faz-se necessária a tributação de gr.mdes fortunas de forma 
consistente? inclusive com o que foi aproVado aqui como projeto 
do Senador Femando Henrique Cardoso. uma f= que. infeliz
lJlCI!le. parece estar sendo deseonsidelllda pelo próprio Ptesidenle. 
E necessário que se efetive a aaecada.ção de impostos daqueles 
que têm mais responsabilidade de colaborar com os esforços da 
Nação para acabar com as saas grandes chagas sociais. 

Daremos também importância ã. questão da solidariedade 
para com aqueles que tantas vezes estiveram sem voz e sem vez 
em oosso País; aqueles que tiveram seus direitos à ~dadania nega
dos. Seremos solidários também com os povos oprimidos de todo 
o mundo. 

Nesses ·últimos dias. o Ministro da Fazenda do México 
anunciou ao Congresso desse país que os Govemos doS Estados 
UDidos, Canadá, -inclusive com a colabOração do Brasil, Argenti
na, Gb.ile e Colômbia. vão participar de uma ajuda ao México. O 
Partido dos Trabalhadores enviou ontem um comunicado ao em
baixador mexicano, iD.fOIII13lldo da nossa disposição de ser sem.pre 
solidários corO. o povo do México. Nesse caso, entretanto. parece 
estar havendo mais uma ajuda àqueles que temem a desvaloriza
ção abrupta do valor de suas ações; uma ajuda que significa mais a 
tentativa de salvar aqueles que realizaram investimentOs- eSpeCula
tivos na Bolsa de Valores do México. Por essa razão. explicamos 
ao embaixador mexicano que não estaremos de acordo com essa 
proposição. sem -antes --discutinno:i rilãis- aaequaaamente-os crité
rios de solidariedade a todos os países. 

A propósito, uma daS pessoaS maiS-próximas ao Presidente 
da República e que pode até ser considerada um ministro sem pas
ta, porque durante a campanha e desde os primeiros momentos do 
atu.al Governo vem acompanhando Feinando Henrique Cardoso, 

publicou um artigo." de grande relevância. na Folha de SJ'aulo na 
semana passada. Mencionarei aqui alguns dos trechos mais impor· 
tantes que merecem a reflexão do Senado Federal,. pois, certamen· 
"'· uma de nossas prinçjplris alnõuições. a anto piaZO. será a dis
cussão deste tema.. 

É pmrogativa do Senado Fedeial discutir e votar qualquer 
opcmção fJDODOOra de inleresse da União. segundo o art. 52. v. 
vn e vm, da Constitn~ão. A prop6sito dessa questão~ disse à Fo. 
lha de S.Paulo. da última semaua. José Arthur Giannotti: 

Não vejo como os Estados Unidos venham a pe-
dir a solidariedade das Américas par.1 o caso mexicano 
sem que suSP<Ddam o indeeenle bloqueio que infligem a 
Cuba. 

Parece que é do interesse brasileiro soeotrer os 
especuladores intemacionais. quando estes se vêem em 
a]_:Qros por terem especulado na bolsa de países emer
gentes. 

Sem acreditar na capacidade de fazer milagre des
se di.Dheiro, pode ser que, bem aproveitado, possa servir 
a interesses nacionais. Este é um problema a ser estuda •. 
do e decidido pelo Govemo e pelo Seuado hillsileiros. 
na hase de critérios ecanõmicos e políticos. Mas. desde 
que critêrios políticos sejain evocados, não me parece 
nada conveniente deixar de lado os nossos interesses in
lemacionais. E. par.1 nós. é politicamenle muito impor
tanle deixar Cuha livre par.1 decidir seu pnSpio destino. 
Não é só uma questão de Direito lulemacioua~ mas ain
da uma questão que toca o nosso próprio futuro. 

Não posso deixar de lamentar a degradação j>or 
que passou, nesses 11ltim.os tempos, os ideais da Revolu
ção Cubana. 

Se umã economia ultracentralizada se mostrou in· 
~capaz de lidar com os problemas levautados pelo fimcio
namento de mercados setoriais, se o scxiaHsmo do tipo 
soviético "foi para o brejo", não se segue dai a inevitabiM 
!idade de um Estado ullnilibexal. Pelo contr.irio. se uma 
economia de mercado se mostrou como a melhor forma 
de gerar riquezas. não é por isso que o mercado. por si 
só, tenha sido capaz de dislnõuir essa riqueza de fonna 
justa. mais equânime. 

Se. de um lado. o novo desenvolvimento capita
lista requer a presença mais ativa de meanismos de 
mercado. de outro também se eYidencia que. por si só. o 
mercado não_tesolve os problemas de desemprego estruM 
tuia! e dos bolsõeS ae miséria que ele cria. Desse ponto 
de vista, a experiência de Cuba nos é preciosa. pois n.inM 
guêm pode descouhecer a Revolução por que passou no 
plano da distribuição de renda. da saúde. da educação e 

-da cultura. 
Ora. essa ex]?erlêDciã- foi engessada pelo bloqueio 

americano, já -qUe os Estados Unidos parecem insistir lia 
tese de que a Revolução Cubana foi um acontecimento 
diabólico a ser ext.iipado pela raiz. Dessa ptmpectiva. a 
vitória dos Estados Unidos sobre Cuba não possui qual
quer-dimensão econôm.ica, mas, isto si:in,. uma dimensão 
ideo16gica. como se a denubada de Fidel Castro consti

- tuíS5e a prova material da verdade do liberalismO.- -
Não há dúvida de que Fidel. hoje, é uma triste fiM 

gura, ~seando o seu caudiJ;hismo a~mado num uni
forme de campanha. Mas não sabei:nqs- ãté que-ponto 
essa caricatUra também resulta do isolamento a que foi 
submetido. -- -
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O Brasil como outros países periféricos. onde Congresso Nacional respeitado por todos. 
esta ou aquela forma de socialdemocracia foi instalada. O SR. PRESIDENTE (Jólio Campos)- Concedo a palavra 
tem interesse vital numa solução orgânica das dificulda- à nobre Senadora Ma:rin.ã Silva.. 
descubanas. A SRA. MARINA SIT.VA (PT-AC. Pronuncia o seguinte 

A llha é um laborat6rio vivo das virtudes e das discurso.SemreVisãodaoradora.)-Sr.-Presidente.S:r-s eSrs.Se
mazelas do socialismo reaL Muito podemos aprender nadares, em primeiro lugar, registro a minha satisfação em estar 
com as soluções que ela precisa encontrar com uma gta- nesta Casa e em compartilhar com V. Ex-s as responsabilidades 
dual incorporação da economia de mercado, combinan- que têm em relação ã resolução dos grandes problemas que enfren
do profunda refOIIDa do Estado totalitário. Isso. obvia- ta nosso País. 
mente. sem desconsiderar nossa solidariedade com o Ao iniciar este primeiro pronunciainento, peço a Deus que 
povo cubano como taL -nos dê sabedoria e humildade para que possamos desenvolver nos-

Ora, parece-;.me inteiramente descabido que o so tiabalho. - - - --
novo Governo brasileiro se apresse a socotrer as fman- O nosso povo deposita esperanças neste Senado. Cento e 
ças mexicanas sem fazer ver a Bill ClinlOn a üracionali- cinqüenta e sete milhões de brasileiros esperam vê-lo renovado, 
dade e a pexversidade de sua política anticubana. · ativo. ptocurando respostas concretas paxa os problemas que vi-

Nossa solidariedade é com todas as Américas. De vencia. Essas esperanças estão espalhadas pelos vinte e sete Esta
sorte que um País não pode ser socorrido enquanto o ou- dos que compõem o nosso País. 
tro cootin.ua sendo sufocado pelo mesmo capitàl que Venho de uma região, posso até dizer. desconhecida edis-
precisa de nossa ajuda.. tante; ·venho de um Estado pequeno, onde conheci a pobreza. a 

Melhor do que a mensagem do Presidente Femando Henri
que Cardoso. proferida ontem e enviada ao Congresso. em que 
deixou de mencionar esses aspectos. emendo que a recomendação 
de José Arthur_Gianotti deve ser abraçada p<X todos nós do Senado 
Fedeml. Avalio ser importante que um número consider.ivel de Se
nadores venha a esta Casa e diga com finneza ao Presidente Fer
nando Henrique Cardoso que Sua Excelência terá o nosso respaldo 
-representantes do povo que somos - se disser ao ~sidente Bill 
Clinton que não faz sentido algum esse bloqueio comercial a 
Cuba, que, em fevereiro de 1995, fará nada menos do que 33 anos 
- foi em fevereiro de 1962 o seu estabelecimento. 

É preciso~ inclusive, que os problemas. os sucessos e os fra
cassos, os erros e os acertos da Revolução CubaDa tenham condi
ções de ser realizados sem esse bloqueio. Assinalo também que há. 
dentre os povos do DlUIJ.do, a solidariedade para com este ato. O 
próprio ex-Presidente Mil<hail Goxbachev, da União Soviética, 
ainda há pouco mais de um mês. escreveu artigo aberto ao Presi
dente Bill Clinton dizendo ser necessário eliminá-lo. 

É preciso que o §enado Fedeial pense em fotmis de solida
Ijedade intemacionaL E preciso que a representação do BI3Sil, na 

. Conrexôncia de Cúpula das Nações Unidos, que se rea!i=á nos 
' próximos dias, em Copenhague, discuta como o Brasil itá contri

buir em termos de um desenvolvimento mais saudável para. todos 
os povos do mundo. Mas para que o País posSa falar da necessida
de de maior solidariedade. da necessidade de melhor distribuição 
da riqueza e da renda entre as nações do mundo, faz-se neCessário 
a adoção de uma política doméstica. de uma polítiCa ilitema con:. 
sistente com esses propósitos. Como poderá o Btasil participar da 
Conferência de Copenhague sobre como melhorar a distribuição 
de renda e acabar com a pobreza se aqui não estiV"emlos dãD.do 
exemplos a esse respeito? ,. 

É perfeitamente posSível pensarmos em f~ de t:ransfe
rência de recursos dos paises mais ricos p3I3. os mais pobres, mas 
que haja consistência. com forma de transferência de recursos den
tro de oada pais-

Nesse sentido se insere o Programa de Gai:mtia de Renda 
Mínima qu:e está sendo hoje objeto de estudo por parte do Executi
vo e objeto de debate na Câmaia dos Deputados, uma vez qu:i fõi 
aprovado pelo Senado Fedeial. 

Concluo, Sr- Presidente, Sn e Srs; Senadores, dizendo da 
dispo~ição que existe por parte do Partido dos Tiabaibadores em 
trabalhar e contribuir para que o Senado Federal se f0$leça. para 
que esteja à altura das expectativas do nosso povo, que deseja um 

fome, o desemprego,. mas cujo povo tem coragem para lutar por 
seus sonhos. Na luta pela ~ção desses sonhos, frente às difi
culdades, esse povo Ílão perdeu a ternura, e. com o coração cheio 
de amor, oosa dar ao Brasil respostas pala alguns problemas que 
parecem não ter solução-

A laJ»fa que desejo cumprir no Senado Fedeial, Sr. Presi
dente, Sn Senadorns e Sts- Senadores, não 6 pequena e pode pare
cer cusada: fazer o Brasil conhecer a sua ootra metade. 

Cinqüenta por cento do tenit6rio brasileiro não é conheci
do. Chama-se Amazônia- Ao abordar esse tema, não trago pala 
esta tribuna uma discussão nieramente regional Os problemas do 
Norte e Nordeste não são 'regionais; são problemas brasileiros, e 
devem ser tratados como tal. Por essa razão, sn: e Srs. Senadores, 
nas discussões desta Casa, nos debates sobre nossas difiCUldades, 
devémos encar!-los dessa forma. 

O desenvolvintenlo da Amazônia representa uma salda pala 
o BI3Sil e lrulqüi!idade pala o Planeta; disso não tenho dúvida. 
Minha tarefa no Senado Federal será levantar essa discussão. 

.Ressalto, Sr. Plesidente., sn: e Srs. Senadores, que existe na 
nossa éultma a idéia dominante do ter ao invés do ser. Vale-se por 
aquilo que se tem; não se vale pelo que se é. Há diferenças, deve
mos respeitá-las. Nós, da AmazôDia, somos obrigados a exigir o 
elementar: o respeito pelo diferente. O desenvolvimento apressa
do. o desenvolvimento a qualquer aJ.sto, que se nos imprimiu, le
vou-DOS a estabelecer uma desastrosa relaçio ·com a vida. com as 
pessoas e com a· cultum. O resultado de tuOO isso foram as mazelas 
de qu:e fomos vítimas. 

- Precisamos ajuiar a sociedade a mudar esses valores. [)eve.. 

mos investir em uma sociedade que respeita a pessoa humana. A 
solução dos prOblemas econômicos deve ser, acima de tudo, a ~ 
solução dOs problemas da vida des pessoas. Com esse propósito, 
conSeguiremos respostas duradouras para os problemas que en
frenlamos-

Esta Casa itá passar por um momento muito importante. 
Trata-se das esperadas reformas constituciom.is. Estamos de acor
do, oada um com o seu ~ em relação à necessidade de 
que sejam feitas refOimaS- E preciso. no entanto. que pensemos no 
tip:> de refOIIDaS que queremos fazer. com que interesses, com que 
objetivos. Ao fazê-Ias, não devemos seguir o exemplo daqueles 
que estão tentando vender algumas empresas para acumular bilhõ
es de reais, e gastá-los, em anos, meses até, na solução de questões 
dos que já lêm tantas facilidades e tão poucos compromissos. 

É preciso que se pense, com clareza e rnmeza, nas :refOl'lllaS 
que pretendemos fazer na nossa Co:nstin.dção. -
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Como dizem que a boa justiça começa dentro de casa, pre
cisamos =ovar, refommlar, . .agilizar os. projetas que nesta Casa 
tr.unitam, muitos dos quàis sé encoilttam engavetados. Esta Casa 
tem que se renovar também em relaçio à sua wltora, ao seu rela
cionamento com a sociedade e até no que se refetc ao ~laciona
mento entre nós, que somos pessoas diferentes, mas com o propó
sito comum de defender o Estado que representamos. Devemos, 
portanto, começar pela nossa Casa a grande mudança que o Brasil 
espera de todos n6s. 

A política, infelizmeD.It, e os políticos são motivo de adlin
calhamento. Ser político, mWtas vezes. é assumir posição de cha
ccta perante a sociedade. 

Reconheçq, SI's e Sn;. Senhores. que nem SeDlJ:K"' merece
mos oconlrário. Às vezes, o legislarem causafi'Spria, oOOipOiati
vismo, o não-eotM atento aos grandes problemas de Nação fazem 
com que a população tenha essa visão da política e dos pOii1ic:os. 

Precisamos assumir o ~o- acho que há boa vontade da 
nova Mesa, dos Parlamontaies que nesta Casa já estavam e dos 
que estão chegando-, assumir o compromisso de fazermos" o que 
se espera desta Casa, que é ainda o desaguadouro das grandes 
questões sociais. Aqui ]i comemoramos mWtas vit6rias. mas tam
bém choramos muitas derrotas, potque Dêm sempre n6s, os políti
cos, -mamo• os anseios da população. 

Em muitoS momentos, o jogo e o exercício do poder, que 
poderiam ser utilizados pm. resolver problemas, São usados de 
f= incomta, CODJD jogo de cartas mareadas, de interesses parti
culares. A briga, às-vezes, é pm. ser amigo do tei ou, quem sabe, 
até dono do reL 

O Sr a Ney Suassuna-V~ Ex"' me pem:úte um aparte? 
A SR" MARINA SILVA- Concedo a V. Ex" o aparte. 
O Sr. Ney Suassuua- Peço o aparte apenas porn infoxmar 

a V. Ex' que a Mesa do Seuado já criou um grupo de oootdenação 
para refonnular não SOIIJ.ente rotinas administialivas, ·como proce
dimentos na área política e até mesmo da imagem do Senado Fe
deraL O Presidente da Casa tomou essa deh"ber.lção hoje. Prova
vellllente, teremos um perlodo de captação das sugestões de todos 
os Senadoo:s, inclusive da sociedade civil 

A SR• MARINA SILVA- Agtadeço a V. Ex• pelo aparte. 
Eu já havia mencionado a boa vontade da ~ desta Casa e fico 
feliz: pelo fato de estar V. Ex• confinnando essa dispcnição da Pre--

,Sidência. · · 
Nós, que temos as =poosabilidade ãs quais .ne refi:ria, de

vemos ter a preocupação de não desviaimos, em função de interes
ses particulares~ o camiDho das nossas discussões- e olhem. quem 
está falando é militante do Partido dos Trnhalhadores. 

A Nação bnsileira não aguenti mais o fato de, mu.itas ve
zes, em: relação a um tema sobre o qual há unidade, sobre o qual é 
possível trabalhar conjmtameDle, paza não. dar nome a alguém oo 
para evitar que fulano sab como herói, nos omitinnos, não partici
parmos das discussões. 

Estou imbuída desse propósito e gostaria muito que os de
mais colegas também estivessem. A esse tema também se referiu 
meu Líder, o Senador Eduatdo Sup!icy, que, en1 seu pronuncia
mento, ressaltou que a nossa Bancada estaria disposta a ajudar no 
que for possível. 

O Sr. Pedro Simon- Pennite-me V. Ex•um aparte? 
A SR• MARINA SILVA- Com !Dilito -· nobre Sena

dorPedro Simou. 
O Sr. Pedro Simon- Vejo. com muita emoção.-apresença 

de V. Ex• na tribuna. Acompanhei sua campanha, assisti ao seu 
programa de televisão, tomei coohecimeD.to de sua biografia. Creio 
queestaCasadeverecebercomemoção a prescnc,;ade V. Ex•. 

A SR• MARINA SILVA- Muito obrigada. 

O Sr. Pedro Simon - V. Ex ... que lutoo e sentiu as dificul
dades e as agruras da vida, que encontrou sen lugar e buscou co
nhecimentos maiores, que enfrentou as dificuldades dramáticas da 
sobrevivéncia na sua região, tem o aentido da luta e a repre
sentatividade da Amazônia Talvez até mais do que nós, pcnque V. 
Ex' oonta COIJl a ~entatividade da gente simples, necessitada 
daquele outro Brasil,que é o Brnsil-Índia, o Brasil dos que passam 
fome, onde hi miséria e injustiça. A presença de V. Ex", sen dis
curso, sua biograf.a, homam esta casa. Digo muitas vezes, nobre 
Senadma. que ena nossos gabinetes de Senadores, Ministros, Go
vema.dores e Depltados.,. e principalmente em nossos apartamentos 
de Biasilía, normalmente podem chegar pessoas que têm posses e 
C<llldições, como empresári<lo, homens de COOlUilicação. pessoas 
importantes. Mas, ãs vezes, esqueoem<>-nos daqueles que mais 
pre<:isam de govemo, daqueles trinta e dois milhões que passam 
fome, daqueles que por este Bxasil esperana mna nova realidade. 
Tenho dito muitas vezes, nobre Senadaa, e lhe <figo, <:001 toda 
sinceridade, que devemos, andando pelos tapetes do Conj:=so 
Nacional, DO final de cada dia, fazer a seguinte pergunta- e peço a 
todos que a façam: hoje, o que eu fiz pm. que, no Bmsil, as pes
soas sofram menos, tenham um palCO menos de illjustiça.. um 
pouco mais de caridade no lar? O perlgo que COil'CIIJOS é que esse· 
grande debate, essa grande discussão, que, ãs vezes, é académica, 
ãs vew; fi.ca no alto das grandes teses e das grandes polêmicas, 
não chegue às pessoas mais simples, mais necessitadas. O que fi· 
zemos? O que eu, Pedro Simon, que estou no Congresso Nacioual 
há 12 anos, fiz pm. que o Brnsil seja diferente? Para que menos 
peSsoas passein fome? Para que haja mais justiça social, melhor 
distribuição de renda? V. Ex", pela biogtaí~a, pelo passado, pela 
xosist&lcia, pela sobrevivéncia; pela origem. pela oompelência, é 
um retnú.o vivo do Btasil dos que lutam e do Brasil dos que so
frem. Que bom ter V. Ex' aqui! Que emoção vê-la nesta Casa, xop
resentando, debatendo, com aCOia_gem do seu pmmncia'!DMlto, di~ 
zendÓ com todas as letras: "Quantas unidades podemos enconii:Ir 
no interesse da nação?11 Por que ficamos a debater dias, madruga
das, anos, as divergências que temos e não nos unimos em tomo, 
como diz V. Ex•, das nossas unidades? Alguém é a favor de que 
32 milhões passem fonte? Alguém é a favor das disparidades so
ciais e legionais deste País? Pois se há imeDSas unidades que nos 
unem. por que não nos damós as mãos? Por vaidade? Por incom-

. potência? Por im:spousabilidade? Tem DIZio V. Ex~ se queremos 
m.udar. devem.os começa:c aqui. V. Ex• falou, com muita razão e 
muita lógica, que, embuia sendo representante de um partido, bus
cará a UDidade. O grande debate, nobre Senadaia, acontece nesta 
Casa. Can todo tçspoito que tenho à Câmaia dos Deputados- até 
pelo número, são 513, e pela impossibilidade material do tempo-, 
sabe-se que é !Dllito dilícil haver lá as oportunidades que temos 
aqui. Smldo-lbe oom muito cariDho, sinto - repito - imeDsa emo
ção. grande Senador.t, em vê-la nesta Casa, po<que V. Ex", de fato, 
tem represezlUltivillade. Faço um apelo pm. que todos possamos 
ver em V. Ex• o Brasil que V. Ex• reptesenta. Q.le Deus lhe dê a 
chance de veresse pi01lllliCiamen vilmmte, fll'lllO, reá! de V. Ex" 
ser repetido. daqui a oito anos, talvez em um Bmsil um pouoo 
mais otimista. -

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Advertimos a Se
iladora Mat.ina Silva de que dispõe de quatro nrinutos pam con
cluir seu pronunciamentO. 

A SR" MARINA SILVA - Muito obrigada. Agradeço aos 
que me aparteaiam, especialmente ao Senador Pedro Simon que 
me dirigiu palavras tão carinhosas. 

O Sr.NabOr Júnior- Permite-me V. Ex• um aparte? 
A SR" MARINA SILVA - Concedo o aparte ao Senador 

Nabor Júnior. 
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O Sr. Nabor Júnior- Saúdo a presença de V. Ex.• na tribu
na do Senado no dia de boje. V. Ex• é colega de representação do 
nosso Estado e está muito bem na tribuna, merecendo a atenção de 
todos os Senadores. Registro a minha satisfaçãO em poder partici
par, emOOra modestamente, desse seu brilhante pronunciamenro. 
Parabéns! 

A SR" MARINA SILVA- Muito obrigada, Senador Nabor 
Júnior, que é do meu Estado, membro histórico do PMDB do Esta
dodoAcre. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex' um aparte? 
A SR" MARINA SJL V A - Concedo o aparte ao Senador 

Edoardo Suplicy. 
O Sr. Eduardo Suplicy- Quero eumprimentá-la por suas 

prim.ekas palavras e atitudes. V. Ex' demonstra., ao lado de ex
traoidinário bom-senso, vontade imensa de contribuir paxa que 
esta Nação possa crescer com jlstiça. V. Ex' traz a esta Cãsa a voz 
daqueles que vivem na imensidão da Amazônia. Certamente cola
borará para que venhamos a aprender com os demais Senadores da 
Amazônia certos aspectos ainda pouco conhecidos por n6s. V. Ex• 
vem aqui com a chama da indignação, com o amor ãs.. causas mais 
cazas do povo sofriOo. Cumprimentt?~ pol' trazer essa chama para 
a lota infindável que teremos pela frente. 

A SR' MARINA SJL V A - Muito obrigada, Senador 
Edoardo Suplicy. . 

E aqui encêiro, Sr. Presidente, com mais Um pedido. Se ini
ciei com um pedido a Deus para que nos desse sabedoria. fmalizo 
ca:n um pedido aos meus colegas para que tenhamos bastante hu
mildadç. pcnque~ do meu ponto de vista. sem querer ser am:>gante, 
a humildade é um atributo que deve estar presente mesmo na vida 
dos mais experientes. 

Tenho a certeza de que isso não é fáciL Não sou uma sonha
dora ing&ua, mas uma sonhadora dada aos desafios, e como diz a 
bela frase, que pua mim foi uma orientação de vida, citada no li
vro de Antony Roby: "A boa madeira não aesce em sossego, 
quantO mais fortes os ventos. mais resistentes são as árvores". 
Aptendi com as árvores resistentes da Amazônia que devemos ter 
persistência e que,. por mais que não haja sossego, temos que soli
dificar, com raízes profundas. os ideais em que acreditamos. 

Muito obrigada. - ' . . -
O SR. DARCY RIBEIRO- Sr. Presidente, peço a palavn, 

em nome da Lider.mça. 
O SR. PRESIDENFE (Jálio Campos)- Con<:edo a palavn 

ao nobre Senador Dm:cy Ribeiro, como Lfder do PDT. 
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT-RJ. CoÜ1o L!der.) - Sr. 

Presidente, Sr"s e Sts. Senadores, tomo a palavra paxa declarar mi
nha gratidão profunda a quantos manifestam:n solidariedade comi
go no transe de dor e de medo que eu atmvessei. -

É um consolo para um homem que se encontrou na situação 
em que eu estive por tantos dias- vinte e um dias de un -.senti
do-se com o pé na morte. sentir a solidari.e,(iade 'que chega até ele. 
Solidariedade de Senadores. expressa aqui por João Calmon - o 
Senador da Ecbmação • com o apoio de Ney Suassuw., Magno 
Bacelar, Pedro Simon, Ronan Tito e de outros Senacl<ns. 

Lembro, também. os muitos Senadores que me foram visi
tar.· N""ao pudemm naturalmente entrar na UTI, mas lá encontrei os 
seus nomes. de pessoas que quiseram levar a mim o seu carinho. 

Foi inumetável a quantidade de pe~ que manifestãram 
sentim.CJJ,to de solidariedade a mim. e de amor. Jndios que tocavam 
os seus tambores para que eu me salvasse. Como vivi muitos anos 
com eles, posso imaginarmuitri.bem a situação, em tribos diferen
tes, de gente que tocava o tambor, dizendo aos seus maiores:"se 
ele tem que mm:rer, que o mundo não se acabe!" É um exagero in
dígena, mas representa a idéia de que quando se perde um grande 

chefe o mundo se desequilibra. Então, ele pede a Deus que, se 
quer levá-lo, deixe as coisas funcionando bem. 

Quando recebi a lista desses toques de tambor, eu me emo
cionei muito. Recebi, também. notícias sobre novenas, novenas 
como as que eu "rezava quando menino.. ao lado de minha mãe. de 
gente que fazia novenas parn. que eu nie salvasse. Lembro-me de 
em quantas igrejas isso terá ocorrido. de gente pronunciando, em 
voz baixa. pedidos a Deus, para que eu fosse salvo. Cultos evangé
licos inumeráveis~ também. Gente de Bíblia à mão, falando a 
Deus. tuteando, de pessoa a pessoa, inquirindo e exigindo de Deus 
que tivesse comigo paciência e que abrisse uma exceção. 

Outtos cultos espiritualistas chegaram até mim. Alguns de
les me fiZeram chegar pessoas que pediram e consegUiram licença 
de estar junto de mim. me tocando, enquanto a sessão espiritualis
ta era feita. Cultos de candomblé e de macutUba. do povo negro, 
que apelava a deuses africanos para que~ me salvasse. Tudo isso 
é muito para o coração de um homem. E muito para um coração 
sofrido, mas é muito consolador. 

· Algumas pessoas sensitivas, par.morinais, como lhomas 
Green Morton e alguns outros foram me dar suas luzes e suas 
bênçãos. • 

Minha gente, as comunidades religiosas são diversas. Estão · 
opostas por suas J.ilnrgias., também por suas crenças. Mas há uma 
coisa comum que não há nas facções políticas, que é o fato de to
lilas estarem voltadas para a morte e pam o post-mortem. Não para 
pedir a morte, mas para salvar os homens da morte. E essa unani
midade de fés que se juntam para pedir que uma vida seja preser
vadá. me lembra coisas profundas, como uma das mais belas ora
ções do ·mundo, que aprendi hã. dezenas de anos, e ainda falo na 
lingua original, que é- perdoem-me as palavras-: 

Rex Tremendus Majcstatis 
Qui ~ando, salvas, gratis 
Salva-me fom pietatis. 

Rei Supremo, Majestade, que, salvando, salvas grátis, sal
va-me, por piedade! 

Isso de ~alvar grátis não é uma foxma de subomar Deus, 
nem ~ forma de subornar a f~ tem que ser um pedido do coração 
dos hOmens, para conseguir essa dádiva do Rex Tremendos Ma· 
jestatis. -

Eu estou seguro, senhores,. de que essas vontades todas, de 
que essas orações todas me ajudanun a levantar-me e estar aqui 
hoje. para dizer aos Senadores da emoção que eu tive. 
· Essa emoção se desdobrou, também, por uma exceção feita 
à midia. que em geral não é muita geneiosa com os Senadores, e 
que agora foi tão exuberantemente generosa comigo, com artigos~ 

· com primeiras págiDas, com págiDas e pãgiDas. Creio que é o pres
tigio da morte,·é o prestígio do câncer, é o prestígio da fuga e, ago
ra. é o prestígio da careca. Não importa o que seja. o certo é que, a 
·meu coração de homem que estava meio à beira da morte. me fez 
muito bem em~ deu forças para levantar. 

O que agora me·vem à mente é um verso de Vallejo, que 
digo de memória:- -- -

Aquele homem, só, 
estava mOITeD.do. 
Muitos homens se acercar.mt 
pedindo: 'Dão IllOIIa!" 
Mas o homem, ai. 
seguiu ln~. 
Milhares de homens vieram 
pedindo. todos, ''homem, não mona!" 
Mas o homem. ai. 
seguiu morrendo. 
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Milhões de homens vieram 
pedir,''nã.omorra!" 
Aquele homem ·se levantou e saiu andando. 

Sr. Presidente. muito obrigado. Muito obrigado, meus no
bres Senadores. (Palmas!) 

O SR._ PRESIDENTE (Julio Campos)- Sobre a mesa. re
querimento que será lido pelo Sr. }0 Secrerário. 

O Sr. I" &cretário em exncício, Sr. José Dutra, 
procede à leitura do segui111e: 

REQUERIMENTO N'l77, DE 1995 

SeDhorPresideDte, 
Requeiro a V. Ex•, retificação do art. 1° e da alínea a do art. 

2' da redação fmal do Projeto de Resolução n' 6, de 1995, aprova· 
do em 25 de janeiro último, que autoriza o Governo "do Estado de 
Minas Gerais a contratar operação de crédito extemo junto ao 
Banco Intemacional pala Reconstrução e Desenvolvimento -
B!RD, no valor de US$150,000,000.00, passando a ter a seguíDle 

redação: - - . -
.A:rt. 1 o E o Governo do Estado de Minas GCiais, -rios teimes 

da Resolução n° 11, de 1994, do Sen3.do Federal. autorizado a con
tratar opCmção de c:rédito ·ex temo junto ao- Banco Intemacional 
para Reconstmção e Desenvolvimento - BIRD, no valor equiva
lente a até US$150,000,000:00, (cento e cinqüenia milhP.s de dó
lares norte-americanos). 

Art. ~ ---... ··-··-··---------------._. ______ _ 
a) valor pretendido: equivalente a até US$150,000,000.00 
Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1995. -Senadora Ju-

nia 1\farise. 

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Presidência es· 
c!arece que a retificação pretendida pela nobre Senadora JUDia Ma
rise tem inteira procedên~ uma vez que está em conformldade 
com os documentos que i:nstxufrnm o processo que deu origem à 
resolução em apreço. -- . 

Assim sendo, uma vez qne não há alteração do mérito, esta 
Presidência irá deleiiJlinar a republicação daquela resolução com 
as comções requeridas, se não honver objeção do Plenãrio. 

Há oradores inscritos. 
Concedo a palavr.a. ao nobre Senador Lanro Campos. 
O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Prommcia o seguíDle 

discurso.)- Sr. Presidente. nobres membros da Mesa, caros S:ts e 
Srs Senadores, que as minhas palavras inaugurais -palavras deste 
calouro de 66 anos, que assoma, pela primeira vez. à tn"buna eleva
da do Senado.federal- sejam referentes ao preito de agradecimen
to que tenho para com os meus eleitores, que me elegeram à frente 
de t.oCJr!c; os candidatos do Distrito F""-iexal e reiteraram. pela se
gunda · .:4 o desejo de me verem ar :ara defender interesses aos 
quais e~ ou ligado. não por neces- .-. mas p6r uma opção ideo
l,;gica clara, transparente e segv· 

Na minha família, se" .<lha negra, discrepei e discordei 
dos Wteresses familiare· .1 • ..: moldaram em Minas Gerais. Te-
nllo quatro parente~ I!' • ~ • .-. .:nl,es que fotam governadores da pro-
víncia e do Es.tad·:, ·. ~ l.fir, ..s Ge®.s._AWU., nestã Casa, diversos pa-
rentes meu!" 'lo:.::;: m:"is próximos como Benedito Valadares e 
11m poucc ~ongín tUOs como Affonso Arinos de Mello Fran-
.;o, e~: . presentes. Entrelanto, estavam quase todos do outro 

... u,, da permanência, do conservantis.DlQ e do ÍI!;lobilismo. 
.J.O.to eu me encontro do lado da inquietude, da visão que afrr

a necessidarl.! de transformação urgente desta sociedade brasi
..1'3.. Encont -me isolado. portanto, na posição critica que aíli'Im 

que economi tas e sociólogos, que deveriam conhecer a sociolo
: ~úa do cor.hecim~nto, perderam o espírito crític~, a capacidade de 

detenninação dos fenômenos sociais, políticos e económicos de 
nosso País e que se deixaram enredar pelos interesses de uma clas
se dominante, uma classe pexversa, desumana, que perdeu os limi
t;es de seU próprio enriquecimento. que se deixou dina.ID.iz;u- e cres
cer movida peloS -interesses do men::ado concentrador, cujo objeti
vo último é o monopólio e o oligopólio. 

A minha po:s:tm:a, boje, é apenas um ponto rápido, uma pin
celada muito ligeira, porque gostaria de iniciar falando mais am
plamente a respeito do meu itinerário. do meu caminho nesta Casa. 
Falo, portanto. da presença desses meus eleitores. aos quais me su
botdino, e, exclusivamente, a eles me subordino. 

Duas vezes fui eleito para esta Casa e apenas uma posse 
pude tomar. CODheço e :recoobeço .as ttamas e artimanhas da nossa 
estrutura jurldico-constitucional; conheço e reconheço as dificul
dades que·nós, do Partido dos Trabalhadores, representantes dos 
marginalizados, temos ao assumir. através da ascensão política, o 
poder de uma tribuna nesta Casa. 

Portanto, desejo agradecer os 352 mil votos, que são votos 
partidos da OOllSCiência, porque ilenbum deles foi comprado; não 
fçi comprado por dinheiro-de empreíleira alguma, de médio ou mi
niempresãrio. Eu teQho a obrigação de desemperihar plenamente o 
meu mandato, diretamente ligado com os interesses da população, · 
que aqui me colocou. 

Em segundo lugar, quero me referir à presença dos ausen
tes, daqueles que se foram e deixaram as suas marcas em miDba 
exiStência. RefJIO-uie, em ·especial, a uma pessoa que foi citada vá
rias vezes pelo Prof: Darcy Ribeiro: meu pai, Carlos Campos, que 
Darcy Ribeiro considerou, na pág_ 89 do seu livro, chamado Migo, 
como o único sábio verdadl;iro .que ele conheceu na vida. E esta 
afnmação repetiu-se em sua entrevista, domingo passado, à Folha 
de S. Paulo. Sinto-me, também. ozgulhoso de ter conhecido essas 
relações de admiração e amizade mútua eD.tre o meu pai e o Prof. 
Darcy Ribeiro e de a minha vide ter sido tão ligada, sem que S. 
Ex• sequer wõa., à vida do professor. Entretanto, esta é a primeira 
vez que encontro aquele homem que taDt.o admiro: o Senador Dar
cyRibeiro. 

Como professor universitário, ··comeCei minha carreira na 
Univc;n;idade Federal de Minas Ge!:ais. Mudei-me pala Brasllia 
quando ele era reitor. Jamais solicitei uma audiência para pedir um 
emprego de professor. Preferi acordar is três hcnas da madrugada, 
prestar um concurso para catedr.itico e, na Universidade Federal 

· de Goiás, dar continuidade à carreiJ:a que eu iniciaxa. na Universi
dade Federal de Minas Getais. Portanto, preferi o caminho das pe
dras, o canrinbo da dureza e da coerenci.a;, caminho que me trouxe 
aqui e que hoje me permite dizer que assumo integralmente o meu 
mandato. sem compromissos, a nãO ser com o povo;· sem Íi:lteres
ses, a não ser os iDleresses das classes que foram amordaçadas e 
que não conSeguem,. Deste Brasil, ter um espaço para a colocação 
dos seus problemas. 

Nobres Senadores. durante todo o meu mandato irei tentar 
mostrar que nesta sOciedade brasileira surgiu. construiu-se uma vi
são unidimensiOnal dos problemas; que apenas os interesses dos 
capitalistas, dos bãnqneiros e dos especula.d.ores costumam ser 
postos e defendidos; que os órgãos do Governo, ao aumentarem as 
suas receitas, ao criarem novas fontes, encontram sempre recuiSOS 

em sUas espertezas :Pafa Iializar os desca.miuhos, com ·os nossos 
F ATs, nossos FGTS. nosso FSE. dos recursos retirados dos t.t:aba.
Jhadotes desviando--os e, ultimamente. Colocando-os no bojo de 
um orçament.O .. comum, desviando esses orçamentos para o bolso 
da especula~ção f!1J"'lceiia. 

S;n e Srs. Senadores, querem refonnar a Constituição. Jma
m_os respeitá-la anteontem e vamos partir para refotm:á.-Ia sem sa
bermos a que Brasil real, a que realidade essa ordemjuridico-cons-
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tiwcional nova pretende' se referir. Prefiro. dentro desse ponto de que não se agravem esses problemas e para que .as estradas reais, 
vista. até mesmo aquela constituição fascista, a polaca., de Chico -quenoslevemàsuperaçãodeles,possamserencontradasumdia. 
Campos, porque a ela correspondia, sim, uma Itália de Mussolini. ~ao me parece que essa crise possa ser atriblída, como o 

Essa Consliwição que tão premaruramente está sendo remo- Fivn. o Banco Mundial e a burguesia nacional querem, a um ex
detada no Brasil, nesse processo que é chamado de desconstiPJcio- cesso de demandà.- No país ande os pobre são mais pobres, no país 
nalização. a que ela vai referir-se? Será ao Brasil-México, será ao - maiS subconsumista do mundo. eles afirmam que existe excesso 
Brasil-Argentina. será ao Brasil-Panamá? Que Brasil corresponde- de dinheiro. E vão retinu' esse excesso de dinheiro, vlo enxugar no 
rá a esta nova ordem juridico-constimcional que aqui se pretende pobre e furado bolso dos traba1hadores, que gaDbam 70 reais. e no 
construir? dos funcionários, que sãO vítimas do sucateamento da burocracia 

Desejaria estar enado nos prognósticos que tenhO feitO há bxasileira, devido a esse falso diagnó&tico de crise de insuficiência 
décadas e que vejo a cada dia conflima.rem-se Da realidade, mas de - de recursos orçamentários. 
acordo com esses prognósticos vão acenruar-se e tomar-se cada O Prof. Dércio MWJboz já mostrou a falácia dessa crise das 
vez mais insuportáveis as conséqüências do neo-imperialismo oo fmanças públicas. Se houvesse vontade polítiea no Govemo, have
do neocolonialismo, desse processo de dominação do ceDb:o sobre ria recursos suficientes para n:cuperar não apems a sa:t1de mas 
a periferia mundial que se toma cada vez mais chamá~ na medi· também a Previdência. 
da em que a cri~ da economia capitalista manifesta-se de forma O que ocotre é que esse modelo do FMI pretende eDXUgar a. 
transparente e visível: oitocentos e vinte milhões de desemprega- base. Dias enXugar-covardemente, retirando da mão dos. assalaria
dos em escala mundial depois de cinqüen.ta anos da mais efevada dos de base, da mão dos velhos e dos aposentados, da mão das 
taxa de investimento que o capitalismo já CODbeceu nos seus qua- crianças m.aiginalizadas. 
tro séculos de existência. Enquanto isto, o dinheiro sobra, sim. Há excesso de dinhei-

Portanto,Srs."Senadores,aque.l~~queafnmamqueépreciso ro, há excesso de C9DSDIDO, mas na mão~ 10% privilegiados 
investir maiS. acumular mais pata criar empregos vão apenas so- que se apoderam de 50% da renda nacional. E covardia, portanto. 
mar aos nove milhões e novecentos mil desempregados brasileiros afumar que é preciso eoxugar retimtdo renda e poder de compra 
aqueles que seiio sucateados não apenas pela ~ologia robotiza- dos pobres e deixando os bancos e os milionários inta~tos.-
~ mas também e principalmente pela abertura do mercado nacio- Não há rerorsos, toas, em 1989, 75% da receita otdinária da 
naL Por esta abertura que se faz; através de um dumping ~ aves- União foi entregue aos banqueiros-em pagamento do serviço da di
sas. da proteção.e do favorecimento do reba.i?'amep.to de pxeços vida. É lógico que se sobraram apenas 25% para as atividades nor
das mercadorias que entram na cesta de CODSUDlO dos Ocos e dos mais do ~ ~ se pode falar em desenvolvimentismo e nem 
milionários. Essa cesta de consumo privilegiada tem o seu preço, o na preferélncia pelo social pcx: pane de uni govemo que vestiu a ca-
seu custo rebaixado pelo dólar a oitenta e quatro centavos, pela misa de_ força do equihôrio oiçamentário. -
abolição das alíquotas de importação, pelos preços favorecidos, E óbvio que se colocarmos a camisa-de-força do equillbrio 
que fazem com que ela barateie beneficiando o poder de compra orçamentário no Bta.sil, se insistirinos na falácia,. no engano do 
dos ricos, enquanto a cesta de consumo dos pobres se elevou mais _ equ.iliõrio Orçamentário; o Estado __ insileiro deverá se submeter a 
do que a inflação até o mês passado- e dizem. agora., que ela se um auto-sucateamento, a- uma autOOestruiçio, vendendo empresas 
encontra no nível de novembro do ano passado. estatais para tapar buracos que serão, em seguida, levados de rol-

Portanto, nobres Senadores, quando parecia que ó processo dão no pagamento dessas dividas internas e externas. 
intem.o de perversidade crescente na redução de salários, a ponto O Sr.Eduardo Suplicy-Pennite-me V. Ex• um aparte? 
de o salário dos trabalhadores br.lsileiros ser o terreiro mais baixo . O SR. LAURO CAMPOS - Pois não, nobre Seuadar 
do mundo e a concectração de renda no B,..il das m;Us perversas EduaiÍlo S_uplicy. . 
.do globo. quando parecia que a perversidade illl.ema havia alcan- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero lembtar que 

· çado o seu limite. uma-perversidade externa. em nome da modem- V. Ex a ainda dispõe de 2 mimltos. 
ização, soma-se àquela aumentando o poder de compill dos ricos O SR. LAURO CAMPOS -Muito obrigado. 
so?re perfumes, canos importados. quinquilliarias, bebidas etc, e O Sr. Eduardo Suplicy - Cumprimento V. Ex' por sua 
deixando à margem os trabalhadores que ganham de um a três sa- chegada a esta Casa e pelo seu primeiro prommciamemo. O povo 
lários mínimO;S- do Di.strito. FederaL há oito anos., colocou V. Ex• como o mais vo-

Portanto, _companh~ Se~~· o que ve~ é a ~ tado dentre os candidatos. Infelizmente. devido às regras da -elei
de uma falsa cn~, são aqueles ~gente~ do~ qu~ nao ~ ção,naquelemomento, V.Ex .. nãopõdeocuparacadeiraquehoje 
coragem e hombridade sequer de diagnosticar a nossa cnse econo- ocupa nesta Casa. Ein divexsas ocasiões., pude conhecer, assim 
mica. que é essencialmente uma crise de sobrea.cumulação- é a ri- como tantos de seus alunos. sobretudo da UDiversidade de Brasí
queza excessivamente ~acutm1~lada.,. ~ a ~ a adiposidade ~- lia, suas reflexões sobre a história econômica, não apenaS de nosso 
da em _tomo de uma elite egolSta e msaciável-; é essa a~tm1lação PaíS, mas de todas as nações. Hoje V. Ex• mostra a~ de COlJhe... 
de capital que ~6 pode fazer-se às ex~ns~ do empo~unen~ da cimento que terii para aqui contribuir, junto a todos os Senadores. 
massa e da cnaçao de um mercado de elite cr~e Va.J. consu~ os para eDcamirihar o Brasil na direção de um clesenvolvimentó com 
produtos voltados para ela; é uma estrutura produtiva excludente, justiça. V. Ex" assinala o fato de as autoridades econõmicas dize
que leva a uma distribuição concent.radora de renda e que produz rem. por exemplo, que não há recursos suficientes pata aumentar o 
um consumo ostenlat6rio que é privt1égio de. no máximo, 10% da salário mínimo. ao meSmo tempo ·que mostra o extraordinário 
popu~.a?-o brasileira. montame 4e juros que o Govem.o paga das dívidas i.Dt.ema e exter· 

E contia toda essa estrutura que nós vamos lutar, sabendo na. Há poucos dias, um dos membros desta Casa, o Senador Antô-
que o nosso eu pequeno, sabendo que a nossa voz, que não ocupa Dio CarlOs Magalhães, disse que em necessário o Presidente da 
os espaços da mídia monopolizada, sabendo que a nossa inteligên- República ua..zer uma altemativa, porque, de outra fcmna, não ba
cia modesta não terá fotça e eficiência para fazer grande coisa na verá como senão o Congresso Nacional deuubar o veto Qo Presi
remodelação dessas estruturas. -- dente Fernando Henrique Cardoso ao aumento do salário 1l1ÍIÜIIlO 

Mas aqui estaremos lutando, aqui estaremos pelejando para de 70 para 100 reais. De fato, é preciso que o Govem.o traga ":J.ma 
- ---
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alt.emativa melhor do que simplesmente c:tizer que não existem re
cursos suficientes. Este tema será por nós tratado, sobretudo pela 
Bancada do PT, com muita atenção~ nos pl'óximos dias. 

O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o aparte do nobre 
companheiro Senador Suplicy no sentido de reforçar as posições 
que defendo •. 

Gostaria de chamar a atenção a respeito do equih'brio oxça
meJJtário, sobre o qual falava. Nas últimas seis décadas, os Estados 
Unidos, que oos impõem o equih'brio Orçamentário e o superávit, 
cooheceram 57 anos de déficit. Na medida em que os neoh'"berais:, 
os ''blslmianos", aqueles do supply side. tomavam conta do poder 
norte-americano, maior era o déficit orçanieritário do gove:mo, que 
chegava a 300 bilhões de d6Ia=. 

Lá. no país do norte, na grande potência do norte, a que o 
Presidente Fernando Hemique Cardoso se referia COmo antiga
mente possuidora do big stick, da politica de nos comandar atra
vés da vara longa. agora dizia o ex;.Professor Femando Henrique 
Çardoso que eles possufam botões que comandavam intemamente 
brasileiros voltados para os interesses dos Estados Unidos. 

Sr's e Sr.;. Senadores, é praticamente impossível governar 
um país, contr.11ru.ir, com coragem. para as tiansfOIJDações, se n6s 
nos colocamos a camisa de força que nos obriga a restririgir os 
gastos do Governo Fedexal para o equih'brio oxçamentário. en
quanto os outros países do. mundo ultntpassam, Contínua e neces
sariament.e, esse equihôrio. Agora :mesmo. há dois meses. o gover
no japonés oxde!)ou uma despesa de 150 bilbões de dólares extra
oxçamentária para fazer face aos problemas que abalam a econo
mia do Japão. 

A nossa crise foi diagnosticada como uma crise de excesso 
de consumo. Na verdade. ela é o contrário disso, é uma crise de 
excesso de acumulação. E a crise de sobreacumulação. como di
zem Keynes, Man e todos aqueles que sabem o que dizem. só 
pode ser supe:mda não com investimentDs adiciOriais em setores de 
hlxo, que agravam os problemas, mas sim na medida em que haja 
uma te<futrlbWção real da renda, da riqueza e da propriedade, a 
fim de que o mercado intemo robustecido possa COiresponder e 
responder a um desenvolvimento real da sociedade. Desenvolvi
meDf.o coni empobrecimento, dese:Dvolvimep.to com dívida exter

.na, desenvolvimento com dívida pública é o camiDho de se entre-
' · gar não apenas as riquezas acumuladas na esfera estatal, nas em

presas estatais, não apenas de se sucatear o Exército nacional, não 
apenas de transfonnar a moeda interna em dólar, não apenas de 
reaHzarmos toda a desestatiução a que estãmõs presenciando, não 
apenas a desoonst.imciooidizaç!n, mas também de eut.regarmos de 
vez a sobenmia. nacional, que já foi 'penetiada pelos interesses, pe
las alavancas. pelos ordenamentos dos ajustes patrocinados pelos 
Estados Unidos via FMI e Banco Mundial. 
__ _ _ _ Parere-m""- sn e Srs.. Senadores. aue a revolu.cão das estru-
turas é im~·p;.;,; ~~,;;;;~.;.;;,;,;.;.:.. ~grurns·desta crise. 

O que eu sinto mais é qtie professores de Sociologia tenham 
perdido a capacidade critica de perceber que é o egoísmo e a Vota

cidade da classe social a que passaram a pertencer e cujos interes
ses passaram a defender a causa desta crise; e que não tenham a 
coragem clvica e política de dizer que esta ctise é de excesso de 
egoísmo, de excesso de concentração de renda, de excesso de de
samor, que colocou no altar o fetiche, o deus-capital, o deus-coisa, 
o deus-dinheiro e, na lama. o ser humano, o ser humano excluído, 
o ser humano sem recursos, o ser humano sem saúde, o ser huma
no sem futuro. 

Muito obrigado. (Palmas) 

Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. 
Júlio Campos, 2° Vice~Presideme, deixa a cadeira da 

presidincia. que i ocupada ~lo Sr. Antênio Carlos V aJ. 
Iadares, Suplente de Secretário. 

Durante o disClll"so do Sr. lAuro O:anpos, o Sr. 
Antônio Carlos Val/mJ.ares, Suplenlt! tk Secretário, dei
.m a cadeira da presidência, que é ocupada pele Sr. 
José Sarney, Presidente. 

O SR. PREsiDENTE (José c &mey) - Sobre a mesa, Ie

querimentos que setão lidos pelo Sr. I o Secretário. 

O Sr. ] 0 Secretário em exercício, Sr. Antonio 
Carlos Valadares.procede à leitura dos seguintes: 

REQUERIMENTO W 178, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos termos do art. 43, inciso II. do Regimento Interno, re. 

queiro licença pant me afaslar dos trabalhos da Casa, no perlodo 
de 17 de fevereiro a 3 de março do eorrente. 

Saladas Sessões, 16de fevereiro de 1995.-Júnia Marise. 

REQUElUMENTO N" 179, D_E 1"J; 

- Nos termos do disposto no § 1 • do art. 13 do Regimento Jn. 
temo, requeiro seja coosiderado como licença autorizada o periodo 
de 22 de fevereiro a 8 de março do COirente ano, quando estarei 
afastado dos tmbalbos da Casa para viagem ao exterior. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. - Senador Edi
sonLobão. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovados os re
querimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas. 

So~ a mesa requerimentD que será lido pelo Sr. 1° Secre
tário. 

O Sr.· JO Secretário em exercício, Sr. Amt:mio 
Carlos V aladare.s, procede à leitura do seguinte: 

REQUERIMENTO N" 180, DE 1995 

Senhor Presidente 
Requeiro, nos termos do artigo 50 da Constituição Fedetal, 

seja eonvocado o Exm0 Sr_ MinistrO de Planejamen~. Dr. José 
Serra, pai3 prestar informações a este Senado. sobre o OrçamentD 
da União- 1995, oo que se refere especificamente a: 

I. Explanação sobre o défJ.Cit público e sua supetação a mé
dioplliZO; 

2. Critérios utilizados para a redução dos valores aprovados 
c pelo Congresso Nacional; . 

3. Impad.os financeiros noS projetes em andamento~ 
4. Benefícios que pretende atingir com a medida; 
5. Quais estndos e projeções foram realizados para dar o 

embasamento técnico aos cortes. 

Jn_stilica;ão 

Já se- enco:otm- em tramitação neste Legislativo a proposta 
de vetos ao Orçamento da União. Até o momento não temos ne
nhuma posição clara e transparante por parte do Executivo, sobre 
o assunto. A presença do Ministro é de fundamental importância 
para _o esclarecimento dos parlamentares., posto que a lei ~
tária é autcirizati.va de gastos, mas cabe ao Legislativo a aprovação 
e flscaliz3ção da execução do mesmo. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. - senadOr Cou
tinho Jorge. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento Se;tá 
publicado e incluído oportunamente na Oniem do Dia, nos termos 
doart. 255,II,c,do Regimentolntemo. 

Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

O Sr. J0 Secretário em exerCício. Sr. Antônio 
Carlos Valadares,procedeà_ leitura do seguime: 

_iê-
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N'18, DE 1995 do Senado-
Ali. ·108. As Comissões reunir-se-ão com apre

sença, no mínimo, -de um terço de seus membros. Altera o Regimento Interno do Senado Federal 
e dá outras providências -

Art. 1' Os arts. 48, 72. 77. 100, 102, 107. 108 e !54 do Re
gimento IDtemo do Senado Federal passam a Vigorar com as· se
guintes alterações: _ _ . _ - _ - -

"Art. 48. Ao Presidente compete: _ 

36. Planejar, em conjuntO com Os Líderes e os 
Presidentes de Comissões Permanentes. a pauta _semenal 
efou mensal das proposições que deverão constar dã--Or
dem do Dia das Sessões. 

Art. 72 .................. _ .. _,. ________ .. __ 

4) Comissão de Educação. GêilciaeTOCDDlogia-CEC 

7) Comissão de Desenvolvimento Regional e Ur
bano e de Meio Ambiente- COR 

Art. 7'1 ... - ..... _____ , __ .. _____ .. __ .. 

a) Co~ssão de Assuntos Econômicos. 19 
.b) Comissão de Assuntos SociaiS. 17 
c) CooDssão de Constituição; Justiça • Qdadauia, 19 
d) Comissão de Educação, Qência e Tecnologia. 17 
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na

cional, lS 
I) Comiss!o de Serviços de Iofta-Estrufnra, 15 
g) Comissão de DesenvolvimentO Regiooal e Ur

bano e de Meio Ambiente.. 15 
h) Comissão de F"!Sealização e Controle, 18 · 

§ 2' Cada Senador podetá integrar três-oomiS-Sôes 
como titUlar e três como supleote. sendo duas de cará:l:er 
obrigatório. -

Art. 100 ..... ___ ,. ____________ .:..c. .... _ -

m- Outros assuntos cone latos 
Art. 102. À Comissão de Educação, Gência e 

Tecnologia compete opinar sobre proposições que ver-
sem sobre: · · 

V- planos e programas de desenvolvimento cien
tífico e tecnológico; estrun.ua institucionaJ. e in .. trumen
tos de fomento científico e _-tecnol6gico;- atiVidades ·de 
pesquisa e desenvolvimento em áreas estxatégicas e prio
ritárias; política nacional de irformática e automação; 
modemização tecnológica. do s::to!' produtivo; aspectos 
científicos. e tecnológicos das políticas social. industriaL 
de comércio exteriOJi'e de desenvolvimento regional; 

Art.lfJ7. As reuniões das cemissões permanentes 
realiur-se-ão: 

a) se ordiná.rias. nos dias úteis da segunda"" senlãliã -
de cada mês, a partir das 9h30miil.edas 14h30min; 

b) se extraoidinárias, mediante conveéação espe
cial, nos dias úteis das demais semanas. observando-se o_ 
disposto no art-154, item 1: 

§ 1° As reuniões das comissões temporárias e as 
audiências públicas realizar-se-io nos dias úteis em 
qualquer horário. excetuando-se os da segunda semana e 
o disposto no art.l54. item 1. 

§ 2'Em, qualquerhip6tese, a reunião de eonmsão 
permanente ou temporária não poderá cOincidir com o 
tempo reservado à Ordem do Dia das sessões ordinórias 

§ 1° As deliberações não:.renninativas nas Comis
sões serão. tomaQ,as por maioria de votos, presente a 
maioria absoluta de seus membros. 

§ 2' A pauta: dos lnlbalbos das çomissões, salvo 
em caso de urgência, será distnOuída. com antecedência 
~ de dois dias úteis., aos titulares e suplentes da 
respectiva êoóllssao. mediante protocolo. 

Art. 154 As seSsões do Senado serão: 
1 - ordinárias. as realizadas de segunda ã. sexta

feira da terceira semana, iniciando-se às 9 horas e 30 mi
nutos e 14 horas e 30 m.in1,1tos., e da quarta sema:na ini
ciando-~ às 1~ h<?ras e trinta minutos. 

· -· Art. 2' O Regimen<o Interno do Senado Feder.!.! fica acres
cido, logo após o art. 104,do art.104-A coma seguinteredação:-

"Art. 104-A. À Com.i.Ssã.o de Desenvolvimento 
Regional e Urbano e de Meio Ambiente compete oPinar 
sobre prop051Ç5eS que digam respeito aos segufuf.es as
suntos: 

I- planos e programas de desenvolvimento regio
nal; estrutura institucional e instrumentos de estímulo ao 
desenvolvimento regio.ual; política de cooperação da 
União com os Estados. o Distrito Fedeta.l e os Municí
pios; desenvolvimento e integração de regiões; incenti-
vos regíona.is. · · · 

1I- planos e progÍamas de desenvolvimento mba.
no; política de infra-estruniia urbana e saneamento bási

-co; política habitacional; urbanismo e arquitetura; uso e 
001pação do solo uxbano; transpOttes uxbanos; direito 
urbanístico e mimicipal.. 

m- sistema nacional do meio ambiente; proteção 
do meio ainbient"e; rec-ursos natuiais renováveis; flom. 
fauna e sOlO; diieito ambielital. 

IV - outros assuntos correJatos." 

Art. 3° Esta Resohl.Ção enh-a em vii9r na data de sua publi
cação. 

-AJ;t.. ~o Revogam-se~ disposições em oont:rá,rlo. 

Justificação 
As alterações no RegimentO Interno sugeridas neste Projeto 

de Resolução possuem um objetivo em coDmm: tomar mais eficaz 
o trabalho das comissões pennanentes do Senado Fedetal, e conse
qüentemente. dOS próprios trabaihos legislativos. 

Em primciro lugar, propomos que. mensalmente. o Presi
dente da Mesa faça reunião com os Líderes e Presidentes das Co
miSsões Permanentes. paza estabelecer uma agenda a ser .atreseD
tada ao Plenário. Evidentemente, que se trata de um planejamento 
flexível Sujeit9 a ajustes ao _longo do mês. Isso muito auxiliará na 
agilização das matériaS em iiãniitação. - . 

Quan<o às comissões, estamos propondo a alteração de uma 
já existente e a criação de outra com importante temáÍ.ica. 

O nosso objetivo é altei3I' o enfoque dispensado ãs matérias 
perfuientes a ciência e tecnologia pelo Regimento Intemo desta 
Casa. Embora possa parecer UI!"' simples correçõo formal, ttata-se 
de tum. medida _com implicações SDbstantivas para o t:rabalbo do 
Senado Federal na área de ciências e tecnologia. 

De acordo com o art. 102 do Regimento !ntemo do Senado, 
as proposições relacionadas com ciência e- tecnologia estão subor
dinadas aos assuntos educacionais. ó que represema um clássico e 
freqfiente equívoco, que não mais encontra ressonância no mundo 
atual. em que a ciência e a tecnologia estão voltadas. priorit.aria-
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mente. para a pnxiução e ttailsfotmação de conhecimentos. elo em comum. que justifica a agregação em um ú:lico órgão; di-
Nesse sentido, seiVe como exe.mpJo o tratamento dispensa.. zem respeito, dü:etamenre, a sérios problemas que precisam ser su

do pelos países desenvolvidos, onde os assuntos de ciência e tec- perados para que o Pais encontre o caminho do desenvolvimento 
nologia ocupam papel de destaque não apenas na educação, mas. econômico e socjal. 
sobretudo, na economia e na área social. - - Deve-se eSclarecer, por oportuno, que a modifJCaÇão pro-

Por isso, a mudança de enfoque oia sugerida visa conceder posta no § 2;0 do art.. 77 visa a adaptar aquele dispositivo à a:iação de 
às matérias de ciência e tecnologia a devida importância, dando~ uma nova comissão p"mtanente, pois, de acordo com. a :redação a2ual, 
lhes um ttatamento autõnomo em relação à educação, haja vista o não haveria parlamentares suftcienles para integrnro novo órgão. 
papel especial que representam paza o progresso da humanidade e, Quanto à modificação preteudida nos artigos 107 e 108, 
em particular, de um pais que almeja se desenvolver como o Brasil. vale lembrar que a Carta de 1988, objetivando agilizar o processo 

Va1e assinalar, por oportuno, que a medida ora sugerida- legislativo, adotou uma concepção descentralizadola das ativida
valorizando os assuntos da área de ciência e tecnologia - objetiva . Q~s cangressuais. Nesse sentido. em especial. tomou mais relevan
adequar a atllação desta Casa Legislativa às conclusões dz. Comis- te_ o papel das comíssões peiDJ.aDeDtes, que, inclusive, passaram a 
são Parlamenlar Mista de Inquérito que, em 1991 e 1992, investi- delibernr em cat.lter tenniliativo sobre algumas malérias. 
gou as Causas e Dimensões: do Atraso Tecnológico Brasileiro. Em Na prática. todavia, observa-se que as comissões têm em
seu Rebllório Fmal, aquela CPMI destacava o papel da ciência e preendido um ritmo de tmbalbo aquém do esperado pelos Con
tecnologia. ao ressaltar que "a p:>lítica de desenvolvimento econ6- gres:sistas. fazendo-se necessária a adoção de algumas correções 
mico e social. de recODbecida prioridade nacional. em razão dos de curso, com vistas a acelernr os trabalhos. Nessa perspectiva, a 
novos paiadigmas de sustentação de sistemas e processos produti- redução do número de membros e a do quorum de reuniões, as
vos, é indissociável de ações estiatégicas, metas. diretrizes e políti- sim como a destinação da segunda semana de cada mês exclusiva
cas de ciências e tecnologia''. (grifo nosso) mente pax:a a iealização dos trabalhos das comissões peml3Ilentes 

O meio propósto·para concretizar eSsa cõrreção de enfoque representam medidas simples, p<Xém de efeito Imediato. 
é o da mudança da denominação da Comissão- que passaria a ser O elevado número de membros e o quorum de maioria ab- · 
de Educação. Ciência e Tecnologia. Além disso, o inciso V do ar- solul.a paza a realização de reuniões das comissões são duas cailiC-
tigo· 102. que defme as competências desse órgão na área de ciên- teristicas que, em conjunto~ têm ditialltado o funcionamento des
cia e tecnologia, recebeu uma nova redação. . · ses órgãos. A adoçãO; isoladamente, de qualquer das mudanças ora 

Também prCtendemos instituir uma nova ComissãO Perma- prepostas já atenuaria o problema; com mais Iãüo, espera-se que r. 

nente no Senado Federal. a Comissão de Desenvolvimento Regio- a adoção de ambas produza excelente resultado. 
nal e Urbano e de Meio Ambiente, com o objetivo de dolar esta Por outro lado, a proposta de redução do quorum restringe
Casa de um órgão de reflexões e iniciativ~ legi~lativas sobre três se ãs ~ões; o quorum de deliberação continuará sendo o mes
temas: - desenvolvimento regional, desenvolvimento urbano e mo, ou seja, maioria simples. Desse modo, mesmo quando não 
meio ambiente- tão atuais e importantes para o País. preseille a maioria absoluta 00 membros, poder-se-á realizar reu-

0 Poder Executivo, com a -criação do Ministério do Desen~ niões e--discutir as matérias coostantes da pauta, embora as decisõ
volvimento Urbano e Meio Ambiente, em março de 1985, iniciou es continuem a demandar a presença de mais da metade dos iote-
uma fase em que essas matérias passaram a ser tratadas por órgãos gra.Dles da comissão. . _ 
do primeiro escalão govemamental. Mesmo com a posterior extin- Deve-se salientar, ainda. que a diferença entre o texto do 
ção do mencionado Ministério, os órgãos que o sucederam no lr.lló art. 108, § I", desta proposição e do art. 109 -que llata das delibe
desses assuntos ou foram novos Ministérios oU Secretarias vincu- rações terminativas - reside em que neSte se exige a modalidade 
!adas aoPresídente da República, pootanto oom status de Ministérios. de votação nominal, enquanto nas não-teiminativas poder-se-á 

O Senado Federal. todavia, não tem dado a devida a_tenção aplicar a modalidade ostensiva simbólica. Quanto ao quomm de 
aos três temas. O único desses que consta expressamente do Regi- delibeya.ção, confirfua sendo o mesmo em ambos os casos. ou seja. 
mento Interno é meio ambiente, que foi incluído como matéria afe.- maioria simples. 
ta ii. Comissão de Assuntos Sociais (art. 100, "mciso lU). Considera- Com a reserva da segunda semana de cada mês apenas paza 

. mos. JXX" cons:egninte, .que esse tiatamento está muito aquém. da im- as reuniões das comissões permanentes- e a conSeqüente não rea
podância das !lês áreas e, assim, fonnulamos a presente proposição. lização, nessa semana, de sessões mdinárias do Senado - preten-

A título de ilust:Iação, com o objetivó de demonstrar _que as de-se destacar a importância- dos trabalhos nesses colegiados e, em 
matérias sugeridas justii1C3.m a criação de uma comissão específi- decoiTênc.ia, destinar--se tempo adequado e exclusivo pua que as 
ca. vale lembrar que ti desigualdades regionais constituem uma rilatéria.S possani. ali, ser devidameDt.e analisadas. 
das principais:. cã.üsas do atraso econômico-social em nosso País e A proposla de alteração do art. 154 decone da necessidade 
um dos maiores obstáculos ao suceSso das políticas públicas; de concentrarmoS oS trabalhos do Plenário em um tempo espeáfi
quanto aos problemas urbanos, as estatísticas mostram que em me- co previamente "determinado. Depreende-se, portanto, que as teU
nos de cinqüenta anos a população das cidades passou de um quar- niões das comissões temporárias, audiências p.íblicas e outras rea
to par.a. três quartos da população total, o que ocasionou graves lizar-se-ão nos dias das demais semanas. 
problemas, em especial nos grandes centros; por fim. meio am- Por oportuno anexamos a esta. justificação o quadro de.. 
bieme é tema para o qual se volta, com grahde atenção, toda a hu- monstrativo Anexa 1, que espelha a distribui~ dos trabalhos se-
manidade e, em particular, as nações detentot:as de ecoSsiste~s ri- gundo a nossa propõsta. __ 
cos emreaJISOS naturais. Os quadros Anexo 2 e Anexo 2A têm por objetivo delllODS-

0 tema meio ambiente, aliás, vale recordar. foi alçado a trar que em qualquer das alternativas propostas.. não OCOIICDÍ só
uma dimensão toda especial para o BraSil com a realização, no perposição de funciOnamento das comissões, podendo o parlamen
País, em 1992, de um dos mais importantes eventos do século, a tar pertencer a até três comissões sem nenhum pre}líz.o. 
Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente. Obviamente, os demais dispositivos do Regimento Interno 
As conclusões desse encontro, entre as quais a Agenda 21 e as vinculados direta ou indiretam.ente a estas modificações, terlio que 
Convenções sobre Clima e Biodiversidade. configuram- os mais ser adequados. 
importarites compromissos internacionais de proteção ao meio am- Pelos _argumentos expostos e diante da importância da ma
biente, e a execução desses· acordos, no Brasil, demanda um acom~ téria para o bom funcionamento dos: trabalhos do Senado Federal, 
panham.tmto sistemático por parte das autoridades nacionais, em esperamos c_ontar com o indispensável apoio de.nossos ihlstres pa.
particular dos Senadores, em face da missão constitucional desta res para a aprovação deste Projeto_9e Resolução. 
Casa de flSCii.izar e controlar os atos do Pod_erExecutivq. _ Sala das Sessões, 16 de feVereiro de 1995.- Senador Coo-

Além de importantes e atuais, ~s três matérias possuem um tinho Jorge.-- -- · 



Fevereiro de 1995 

1• Semana 

2• Semana 

3• Semana 

-
4• Semana 

. 

. ANAIS DO SENADO FEDERAL 

PROJETO DE RESOj.UÇÃO - ANEXO 1 

MANHÃ TARDE 

Comissões Temporárias .• ComissOes Temporárias, 
Audiências Públicas, CP!, Audiências Públicas, CP!, 
Reunião Extraordinária das Reunião · Extraordinária das 
Comissões Permanentes e Comissões Permanentes e 
Outros Outros 

Comissões Permanentes Comissões Permanentes 
(Reuniões Ordinárias) (Reuniões Ordinárias) 

Sessão do Plenário Sessão do Plenário 
(Ordinárias) (Ordinárias) 

. -
Comissões Temporárias, Sessão do Plenário 
Audiências Públicas, CP I, (Ordinárias) 
Reunião Extraordinária das 
Comissões Permanentes e 
Outros 

PROJElO DfROO.i)jÃO • AIEXO 2 
DlmixlstaliYo das Retriões dtCOIIissões PlimRs 

~~-~ 

I!OitÍ8ki .. 
. 

. 
9:3Càs12:i1 14.:ilàsl7:00 1100is1gl) 

?feia .• 

?feia Cmissi:ll . Cmissi:l2 Cmissã13 

ffeia Càlis!i14. CalissiiS Cmissã16 

~feia Caa7 Caâ8 

6'fli'l 

119 



120 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1995 

ANEX02-A 

MANHÃ 

2•feira 

3•teira Comissão 2 

4 8 feira Comissão 4 

s•teira Comissão 6 

-
e• feira Comi'ssão8 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -o Projeto selá pu· 
blicado e em seguida ficará sobre a mesa durante cinco sessões or
dmárias a f1m <Wreceber emendas, nos termos do art..40! do Regi
mento Interno. F:rildo .este prazo. será despachado às comissões 
competentes. 

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

. 
o. 

O Sr. JCI Secretário em exercício. Sr. Antônio 
Carlos Valadares procede à leitura do seguinte: 

REQUERIMENTO W 181, DE 1995 

Tr.mscrição de matém nos Anaisdo Senado Federal. 
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, :requeiro a 

transcrição. nos Anais do Senado, do pronunciamento do Excelen
. \Íssimo Senhor l'Iesidente da República, Dr. Fe.rnando Henrique 
Cardoso, trnnsmitido. em cadeia nacional de rádio e televisão e 
transcrição em sua íntegra na Folha de S. Paulo de 8 de fevereiro 
do conen~ onde Sua Excelência expõe as metas do Governo para 
a área da educação. · 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. - Senador Gui
lherme Palmeira. 

· O SR. PRESIDENTE (José Samey)- De aoordo com art. 
210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será submetido 
ao exame da Comissão Diretora. -

Sobre a mesa. projetas de lei que serãO lidOs pelo Sr. 1° Se
cretário. 

O Sr. JO Secretário em exeráéio, Sr. Antôliio 
Carlos Valadares, procedi! à leitura dos Sl!guintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 6, DE 1995 

Estabelece o principio da doação e extirpação 
de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para 
fins de transplante, post mortem, salvo expressa cUs
posição em oontrário, em vida. 

O Congresso Nacional clocreta: 
Art. 1• A disposição gra!llita das partes do corpo humaoo, 

em vida ou :Post mortem, para fms terapêuticos e científicos, é 

·TARDE 

Comissão 1 

Comissão 3 

Comissão 5 

Comissão7 

permitida na forma desta Lei. 
Art. Z' Fica au toriza.da a retirada de 6r:gãos. tecidos e partes 

do corpo immano, post mortem, para fins de transplante ou fmali
dades científicas. 

§ I' A retirada de ózgãos; tecidos ou partes do corpo huma
no, post mortem, deverá necessariamente ser precedida de prova 
incontestável de morte cerebral 

§ io A prova inçootestá.Vel de--morte encefálica a que sere
fere o parágrafo anterior, sení atestada por no mínimo dois outros 
médicos, que tomarão como base o exame clínico e neurológico, 
além de outro exame complementar. 

· Art. 3° Fica teiD'lÍD.antemente proibida comercialização de 
qualquer Ó!gão, tecido ou parte do corpo humano que tenha sido 
retiratla post mortem ou em vida. 

Art. 4° A toda pessoa juridicamente capaz. é garantido o di
reito de manifestar-se contrariamente à doação post mortem, des
de que o faça através de instrumento p<iblico ou particular, sendo 
este condiciOnado ao reconhecimento de firma em cartório. 

Parágrafo único. No caso de pessoa juridicamente incapaz. 
relativa ou abSqlutametlle, a reliiada de· qualquer parte do corpo 
humano post mortem, dependará de prévia autorização do seu . 
represeotante legaL 

Art. 5° Rea:liz.ada a remoção de órgãos. tecidos ou partes do 
e01p0 humano, o cadáver será devida e condignamente recomposto. 

Panígrafo único. Não sendo observado o disp:>sto neste arti
go ao infrator será 'imputado o crime previsto o artigo 211 do Có
digo Penal Brasileiro. 

Art. 6° A extirpação dos órgãos do cadáVer, para fms pre
vistos nesta Lei, não caracteriz.ai:á. destruição, subti:ação oo vilipén
dioaomesmo, como dispõem os artigos2!! e 2!2do C6digoPeoal 

Art. 7' O transplante de qualquer parte do corpo immano 
somente poderá ser realizado em instituições públicas ou privadas 
que estejam cadas1Iadas para este fim junto ao Ministério da Saúde. 

Art. 8° As iilstitriições que :reali.zarem o transplante mante
rão arquivados todos os exames realizados por um perlodo mínimO 
de S (cinco) anos. 

Art. 9° O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, 
regulamentará esta Lei no prazo de. 60 (sessenta) dias. 
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Art. 10. Esta Lei entiaiá em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11. Revogam-se as disposições em contráfi.õ.· - ·· 

Justificação 

expurgadas de nosso meio sociaL A Slla prática somente nos em
pobrece como cidadãos~ Sendo assim. não é justo. e muito menos 
digno. deixarmos que tal sitnação se pexpetue. haja vista que. além 
de prej:Jdicar a vida de miibares de brasileiros. beneficia um pe-

Esta proposição visa regulameD.tar o disposto no § 4° do art. queno grupo de Comerciantes deSllmanos. 
199 da Constituição Federal, segundo a qual"A Lei disporá sobre Pelo art. 6° da Constituição Federal. a saúde é um direito 
as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos. te- sociaL Isso significa dizer que ela deve ser tratada como um direi
ciclos e substâncias humanas para flDS de transplante. pesquisa e to do povo. um direito público. que se insere como uma das obri
tratameD.to, bem como a colet.a, pro::essarnwto e transfusão de gações do Estado e uma das prioridades nacionais. Em termos prá
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comen::ializa- ticos. quando nos defrontamos com um direito social. não existe 
ção". Neste sentido. o presente Projeto de Lei tem CQtDO escopo - direito privado que lhe faça frente. pois nosso Oidenamento jurídi
disciplinar a realização de tr.mspllmte de órgãos do corpo humano, eo opeta segundo o princípio da preced&lcia do direito público so
assim como procura evitar qualquer forma de comercialização dos bre o direito privado, da superioridade do direito coletivo sobre o 
mesmos. direito individual, da importância maior do direito social sobra as 

Atualm.ente. a utilização cientifica e terapêutica de tram- faculdades privadas. Sendo assim. nada mais natural que. na busca 
plantes de 6tgãos ocone sistematicamente em várioS pontos do por uma melbor qualidade de vida, encontremos uma forma de fa
mundo. Isto decone. sobretudo, da necessidade de se ot.imj.zar o cilitar os transplantes de écgãos, o que certamente propiciará uma 
tratamento de pacientes. bem como salvar vidas -que têm cOmo melhoria na saúde da população. 
úhica altemativa o transplante. A carência de doadores, no entanto, Ademais, o direito à vida uma garantia constitucional, o que 
constitui grande obs;táculo para a efetivação do mesmo. nos leva a bu~ todos os meios pata que ela se perpetue. Portan-

Deste modo, essa proposituxa objetiva salvai inúmeras vi- to. para a realização ~do estadp democrático de dü:eito, a vida- en
das que dependem da boa vontade de escassos doadores. Não faz tendendo-se por essa o gozo de uma boa saúde-, um bem público · 
sentido que ut;na pessoa que tenha monido de Um ataque do cora-· e ul!l. dü:eito constitucional. ~ ftmdam.ento cenb:al. a fm de que a 
ção, seja enterrada com todos os seus outros órgãos em 6t:imas sociedade btásileira atinja níveis mínitrios de umã convivência ci
condições de serem aproveitados. Por outro lado, é inconcebível viliza:da entre os cidadãos saudáveis. Para tanto, melhor que todos 
ver um ser liumano que neceSsita de um transplante m.oxrer na fJ!a J?OSsuam 6Igãos qtie estejam em pleno funcionamento. dentro das 
de espera, enquanto seu semelhante que possuía. o órgão necessita- possibilidades de cada um. Isto somente se tomará realizável com 
do em boos condições. leve-o para seu tómulo. Segurido o'Ínsigne a facililação dos meios de transpllmte. 
jurista Nelson Hungria, "A vida é pressuposto da persocalidade e é ~ se vê., é de gmn~ alcance social e humanitário o pre
o supremo bem individual. A integridade corporal é condição de sente Projeto de Lei, tendo em vista que se recoohece a dignidade 
plenitude da enezgia e ef1eiência do indivíduo como pessoa natu1al... e o elevado e~írito de solidariedade humana de todo aquele que, 

A iegislação alUai sobte a matéria (Lei n• 8.489192), estabe- embora falecido, comnõuirá palll salvar a vida de seu semelhante. 
Ieee a necessidade de se manifestar expressamente sobre o desejo Portanto, é com o intuito de melhorar a vida do cidadão brasileiro 
de ser um doador, ou então, que a doação somente ac:on.teça com a e na tentativa de humanizar os transplantes, que apresento esta 
aquiescência do cônjuge. ascendentes ou descendentes. jii que, proposição. 
quando em vida, a ptOOCUpação oom seus órgãos apúS 0 faleci- Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995- - Senador José 
menta é, quando não mfnima. inexistente~ Isto se reflete no peque- Eduardo Dutra. 
no número de doadores que expressam tal manifestação. É chega-
da a hora~ portanto~ de inverter o pólo ativo nesta situação, ou seja, 

. ·ao invés da pessoa declarar em vida que deseja ser doadora. ela 
terá a faculdade de se"manifestar oontrariamente à retirada de qual
quer ótgão, tecido ou partes do corpo humano, quando de sua 
morte. Uma vez que isto não se realize. automaticamente ela passa 
a ser um doador em potencial. bastando para. tanto que a parte a ser 
extiipada se enoontre em condições de ser aproveitada pa: outrem. 

Sob o ponto de vista científico, temos boje. todas as condi
ções para detectar com precisão o momento da morte encefáli~ 
que tem como conseqüência, a falta de possibilidade de recupem
ção da vi~ passando assim a simplesmente vegetar. Desta fonna, 
é imprescindível que a retirada de 6rgãos seja realizada ap6s a 
morte cerebral. e anterior à parada completa do coração. devido à 
simples xazão de que o êxito dos transplantes é maior quando é re
tir.ldo nesta fase. 

Outrossim, cabe salientar a triste realidade ~~te-~tre 
nós. Como é de co:ohecimento público, hoje no Brasil existem gru
pos especializado• na oomeroialização de órgãos humanos, -que 
atuam de forma diversificada. Certas pessoas chegam a adquirir 
por míseros reais, 6rgãos de terceiros, com o inntito de colocá-los 
no mercado, auferindo assim um lucro com a desgraça alheia. OU
tro> se utilizam do expediente de seqilestro, principalmeDte de ure
nores, para DDm segundo momento ammcar-llies detemrinados ór
gãos. e colocá-los no nefasto cométcio" existente. Tanto uma ma
neira de exploração do cmpo humano,. quanto a ootra. devem ser 

LEGISlAÇÃO CiTADA 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 

Destrnição, subtração ou ocultação de cadáver 
Art. 2~1~ DestiUir, sabttair ou ocultar cadáver ou parte dele: 
Pena- "'!;lDsio, de I (um) a 3 (II&I) anos, e muha. 
*Vide lei 1f5.479, <Ú! !Ode agosto <k 1968. 

Vilipêndio a cadáver 
Art. 212. Vilipendiar cadáver oo suas cinzas 
Pena- detenção, de I (mn) a 3 (~I&~) anos, e multa. 

Art. 6• São direitos sociais a eduCação, a saúde, o ttabalho, 
o lazer, a segw:ança. a previdência social. a proteção à maternida.~ 
de e à inf'"ancia. a assistência aos desamp3rados, na forma desta 
Comtitui.ção. 

------·--------------·-·-··---
Art.199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
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O!SSIDleD.to e transfusão de sangue e seus derivados sendo vedado 
iodo tipo de comeicialização. 
----~---.. -·--·-··-.. -·-·-·-----··---·-·--· 

LEI N" 8.489, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a retirada e transplante de teci
dos, órgãos e partes do corpo humano, com fins tera .. 
~ticos e científicos e e dá outras providências. 

(À ComissãO di" Assuntos Sociais- Decisão Ter
minativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1995 
COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestação 
de in(ormações à Secretaria da Receita FederalJ por 
parte das instituições financeiras, sociedades correto
ras: ~assemelhadas que especifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
AJ:t. 1 o As ürS:tituições ímanceiP!s, aS soCiedades conetoras 

e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades de 
:investimentos e azrendamento mercantil as bolsas de valores, de 
mercadorias, de futuros e iDStituições assemelhadas e seus associa
dos, fornecerão, mCnsalmente à Secretária da Reeeita Federal, in· 
fotm.ações xelativas a operações fmancei.Ias Superiores a 20.000 
UFIR efetuadas oo perlodopelos usuários dos respectivós serviços. 

§ 1 o Para os efeitos desta lei. consideram-se Operações fi-
nanceiras: · 

a) depósitos em conta-corrente, moeda. cheque, documento 
de crédito ou equivalente; 

b)transfeténcias bancárias, entre contas na mesma instiwi
ção fmanceixa ou em instituições diferentes, desde que importem 
IIlmSferência de tibllaridade dos correspondentes créditos; 

c) aplicações fiDanceiias de renda fixa; 
d) aplicações em mercados de renda variável; 
e) !iplicações em fundos de investimentos; 
I) transferências de recursos para o exterior, 
g) operações com ouro; e 
h) quaisquer outms opexações que venham a ser autorizadas 

· pelo Banco Centtal, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão 
cooipetenle, na fox:ma da lei. 

§ 2"Equipara-se a única operação à soma de operações arti· 
ficialmente estrutuxadas, no pe:rlodo estabelecido, com valores in
feriores ao limite de que ttata. este artigo. 

§ 3° Para fins de aplicação do limite de valor mínimo esta
belecido no caput deste artigo, as operações liquidadas por dife
~ ou saldo líquido, devem ser individualmente considexadas. 

§ 4° A Secretaria da Receita Fedetal poderá estabelecer 
ac:o:tdos para a utilização de illformaçõeS. ·aíSpónfvers· riO Banco 
Central e Comissão de Valores Mobiliários~- respeitados os limites 
estabelecidos nesta lei, em particular, no art. 7° 

§ 5° Para efeito dos acordos mencionados no parágrafo aci
ma, o Banco Central fica desobrigado de cumprir as condições es
tabelecidas no paxágrafo 5°. do art. 38. da Lei n• 4595, de 31 de 
dezembro de 1964. 

Art. ZO As instiOJições referidas no art. 1 o notificarão a Se
cretaria da Receita Federal sobre a realização de operações em 
COD.dições ex~onais de preços: ou taxa de juros, até o quinto dia 
útil posterior a sua real.ização 

§ 1 o As instituições financeiras estabelecerão critêri.-, pró
prio pata a identificação das referidas operações e nominarão dire
tor responsáveis pelo acompanhamento e aplicação do critério. 

§ ZO O critério estabelecido na J= do § J•, dever.\ ser in
fonnado a Secretaria da Receita Feder.>! até sessenta (60) dias após 
a promulgação desta lei. 

Alt. 3° Serão fornecidos dados relativos ao nome ou Iazão 
social, inscriçã<,.no CGC, oo CPF, data, natureza e montante con
vertido em quantidade de UFIR, pelo valor desta do dia operação, 
os quais deverão ser entregues á unidade da Secretaria da Receita 
Fedetal, maú próxima ao domicilio da instituição, até o dia quinz.e 
(15) do mês subseqUente ao do perlodo do objeto da informação. 

Alt.. 4° O diSIXJStO nos arts. 1° e :2D não se aplica a transa.ções 
efetuadas p.or ótgãós da administr.lção da União, Estados, Distrito 
Federal, Municípios, inclusive autarquias e fundações públicas. 

Art. 5° O não cumprimento das normas ~nos arts. 1 o 
e 2• desta lei sujeitará a inStituição a muita de 1.000 UFIR, por dia 
de atraso, sem prejlízo das demais penalidades impostas pela le
gislação fiSCal. 

Art. 6° As pessoas físicas titulares das mstiwições a que se 
refere o art. 1°, bem como seus diretores, gerentes ou prepostos, 
respondetão, "" fonna dos Capibllos me IV do Titulo X do CQdi. 
go Penal, por infODDaÇiles omitidas ou falsamente prestadas. 

Art. 7° Às in(ormações recebidas, nos teimes desta lei, apli
ca-se o previsto no art. 198 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de· 
1966. 

Art. go A Secretaria da Receita Federal baixar.i. os atos com
plementares necessários à implementação desta lei. 

Art. 9°Esta lei entrnráem_vigorna data de sua publicação. 
Art.10. Revogam-se as dispoSições em contrário. 

Justificação 

Passado o curto período que nos distancia do impeachment 
do ex-presidente Collor e da cas.saçio de alguns "anões do Orça
mento", muito pouco se avançou na criação de "anti-cotpos" capa
Z-C$ de imunizar o tecido social brasileiro dos vírus da COIIDpÇão e 
da ituJ'l!Ilidade. 

E de se lamentar que os relevantes e mCillOláveis trabalbos 
realizados peias Comissões Parlamentares Mista de Inquérito, que 
tiveram palco nesta Casa.. JXoduzinnn conseqüências refOIJDa.doras 
tão lim.itadas e passageiras em nossas leis e instituiÇões. 

Tentativas houve, e. poucas não fomm! Vale lembrar o es
fOIÇO do Senador Pedro Simon de aprovar a quebra do sigilo ban
Cário e IlSCal de Ministros e Senadores - curiosamente denotada 
poi seus pares desta Casa que tem se itotabilii:3do pela defesa da 
moralidade e transparência; as investidas da bancada do Partido 
dos Trabalhadores Da Câmara dos Deputados para refotmular glo
balmente o proCesso orçamentário : ... : lamentaVelmente ignoradas 
pela maioria parlamentar do Congresso Nacional; as significativas 
contribuições de notáveis juriStas. CoD:VoCãdos pelo pt6prio Gover
no para reformar os C6digos Penal e Civil - inexplicavelmente 
ado:rmecidas nos escaniDhos do _governo anterior;: a l::csca inces
sante dos: partidos progressistas para oferecer ao país uma D.ova le
gislação eleitoral, livre do jugo do poder econômico- infortunada
mente sufocada peias forças poHticas conservadoras cju-e Servem 
de base de apoio do aluai Govemo; etc. 

Poderia citar muitas outras louváveis iniciativas, que foram 
de encontro às expectativas e anseioS da sociedade esperançosa de 
passar o nosso País a limpo. Entre todas. considero importante res
gatar o Projeto de Lei Complementar n• 182/94 do ex-deputado 
José Dirceu, que decidi reapresentar com uma 6nica alteração. O 
projeto foi produzido dorante o fogo cerrado da CPM! do Orça· 
mento, -sob a inspUação da legislação norte-americana de combate 
à Iavag~ de "dmheiro sujo" do narCotráfico. 

Em respeito ao trabalhO do ex-deputado José Dirceu, passo 
ã reproduzir trechos da justificativa do projeto para explicitar o 
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pano de fundo que o justifica e destacar os seus pontos principais. 

"Apesar desse expedieor.e ser desconhecido da 
maioria da popul.ação brasileira, o uso das contas deno
minadas ''Iar.mjas" constitui-se uin. artificio bastante co
Dhecido no submundo dO crime organizado, da sonega
ção. e da conupçio que necessita movimeritar elevados 
valores. de origem não justificada. no sistema filla..nmiro. 

De acordo com as palavras do pr6prio Ministro da 
Fazenda (refete-se ao amai Presidente da República), em 
:recente audiência no Senado, sobre a política económica 
do Govemo, as "contas laranjas", somadas às "contas 
fantasmas" reúnem milhares de contas correntes abertas 
nas agências bancárias de todo o país. Dessa man~ as 
"contas laranjas" são uma realidade conhecida pelas au
toridades econ&nicas, investigadas pelos· organismos 
policiais e toleradas excessivamente pelas instituições fi
nanceiras, já que representail:i clientes especiais. respon
sáveis por wltosas transações. 

A P,91ícia Federal por sua vez, através dos_ traba
lhos de investigação levados a cabo pelo delegado Paulo 
l..aceida, concluiu 12 (do.C}mquéritos policiais referen
tes a 54 (cinqUenta e quatro) contas de "fantasmas" e 7 
(sete) inquéritos "'!acionados a 17 (dezessete) "contas 
Jar.mjas" do esquema Collon'PC, e 2 (dOis) outros inqué
ritos instaurados pan apurar inli:ações penais relativas a 
pagam<ntos feitos ao esquema Collon'PC por parte do 
Banco BMC SA- e Banoo Rural SA N~ abertura de 
uma conta COIICnte que movimentou milhares de dóla
res. m. agência de Brasília do BMC S.A., os SIS. Cláu
dio Fra..nciscO Vieira e Paulo César FariaS cometetam a 
ousadia e o displante de ulili.zar como nome do titular 
um endereço io.eti>teme (SQS 100 Sul) em Btasílla-

A legislação de países como Japão, Itália e Esta
dos Unidos, ao contrário de nosso Pais, contacom um ar
cabouço jurldico considetivel de fiSCalização 'da movi
mentação de valores em instituições fmanceiras.. A pro
pósito, o Congresso dos EUA aprovou em 1986 uma le
gislação, emendada posteri""'"""" em 1988, denomina
da ''Lei de Controle de Lavagem de Dinheiro" que proí
be a :realização de um amplo leque de transações envol
vendo o produto de atividades criminosas. Complemen~ 
tannente a esta lei existe nos EUA a ''Lei de Declaiação 
de Tr.msações Extemas e em Moeda", dÕ [970. conheci
da pop.Ilannente como a "Lei de Sigilo Bancário 
(BSA)''. que exige a apresentação mensal do "Relatório 
de Tnmsação em Moeda (CIR)" pelas instituições fi
nanceiras ao secretário do Tesouro Norte-Americano. 
De acordo com essa legislação, o CIR deve ser ~
cbido pelas instituições fmanceir,ls quando elas ou seus 
clientes depositam. retiram ou efetuam depósitos ou reti~ 
radas em moeda commt.e ou sobre qualquer outra forma 
de pagamento ou tJ:ansferêru:ia superior a US$ 10 mil 
As operações em moeda estrangeira, especialmente as 
remessas para o exterior. também são objeto dessa legis
lação. Todas as ofensas contra. as leis apontadas estão 
sujeitas a uma penalidada de cinco (5) anos de eiiCai<:O
xamento, multa Dão superior a US$250 mil e diversas 
penalidades civis paxa cada ttansação ou tentativa de 
realizar a transa.ção. Ou seja, que no país que simboliza 
o coração do sistema capitalista a questão do sigilo ban
cário Dão setVe par.1 acobertar atos criminosos. 

Enqmmto no Brasil os ''laranjas" e os "fantasmas" 

desfrutam de livre trânsito no sistema fmanceiro e de gaM 
xantías servindo aos interesses escuses da conupção e 
sonegação de impostos; camiDham de braços dados com 
o "caixa 2" das empresas; servem._de instrumento de_ ''la.
vagem"'de diDheiro" das qUadrilhas organizadas- qtie 
atuam nas atividades de contrabando, :oarcotráfiCO, co
mércio ilegal de moedas estrangeiras e ootias especiali-

- -dades; auxiliam os descaminhos dos processos de eva
são de divisas do país; e funcionam como um refúgio se
guro para os COIIUptos- parlameDtares e funcionários do 
governo, qu~ necessitam "esteriliz.a.t' os "proventos ex-. 
tras'' que recebem do esquema de propinas, superfatu:ra
mentos, licitações dirigidas, vazamentos de infOimações 
e outros "ofícios'~ 

O projeto de lei complementar, que ora apresento, 
responde a problemática colocada mediante a instituição 
da obrigatoriedade de todas as instituições fmanceiias, 
sociedades cmretoras e assemelhadas prestarem, mensal
mente, io.fotmações à Secretaria da Receita Fedetal so
bre as operações fJILU1COii2s. compi'eendidas no sentido 
amplo assipa.lado no parágrafo 1° do artigo 1°, toda a vez. . 
que essas operações ultrapassarem o limite de 50.()1)) 
UFIR- o não fomecimento das illfotmações à s""""""' 
da Receita Federal no ptaZO expresso no prqjeto acme
tar.l o pagamento de multa diária de 1.000 UFlR por dia 
de atraso. 

Tendo eiJl ·vista a disposição constitucional que 
considera não tril::utáveis os órgãos do Poder Póblico em 
seus vários Jliveis, .o projeto assinala a dispensa do for
necimento de informações sobre as tr;msações efetnadas 
por órgãos da admio.istiação da União, EStados. Distrito 
Federal, Municípios, inch.J.sive autarquias e fundações 
p!lblicas-

A omissão de infotmações ou o fomeciment.o de 
infotmações falsas por p- das instiruições financeiras, 
sociedades corretotas e assemelhadas, de acotdo com o 
projeto, sujeitar.lo as pessoas fisicas tirulares dessas ins
tiruições às penalidades de reclusão e multa decorrentes 
de crimes contia ~fé pública previstas no Código Penal. 

O projeto não ignom que os cartões- de créditos 
vêm sendo usados em latga escala para evasão do Im
posto de Renda das pessoas jurldicas, na medida que as 
despesas pessoais de seus diretotes são consideradas 
despe;;as operacioDa.is dedutív~ do lucro xeal, no entan
to, coi>Sidetando que todas as operações patrocinadas 
pelas empresas de cartões de crédito "desaguam" em 
tnmsações realizadas junto às instituições !inam:eiras, é 
redundante e desuecessário fazer uma menção especial a 
essas operações. 

O projeto não subverte a gai'antia constitucional 
da inviolabilidade dos dados e tampouco promove a 
quebta do sigilo bancário previsto em lei, haja vista que 
propõe apenas a transferência da guarda das infotmações 
sobre as operações finam:eir,ls mantidas pelo Banco 
Central, pelas instituições fmanceiias e outras pala a Se
cretaria da Receita Federal, que deverá observar estrita
meDte os tem:J.OS previstos no artigo 198 da Lei n° 
5-172/66_" 

Com relação ao projeto do ex-deputado José Din:eu, consi
derei adequado alternr apenas o valor mínimo das operações fman
ceiras, a partir do qual toma-se obrigatório infonnar à R=ita Fe
deral, ou seja, altemr o valor de eio.qüenta (50) mil UFIR(s) pala 

vinte (20) mil UFIR(s), tendo em vista o substancial volume de 
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opCrações ímanceiras que se situam ~ faixa intenn.ediári.a entre -
· quinze (15) e trinta e cinco (35) mil dólares. 

Não. obstante o grande serviço que este projeto pode ofere
cer ao nosso País, lamentavelmente não conseguiu. sequer, ser 
apreciado na Comissão de Fmanças e Tn"butação da Câmara dos 
Deputados e, por isto, fçi ~;p.etidç> ao ~quivo. Nesta Comissão o 
projeto foi ..Jatado pelo Depulada Luiz Roberto Ponte (PMDB· 
RS), que o aprovou na inlegra, quanto ao mérito e adequação fi. 
n.anceira e orçamentária. - -

O parecer da Ilepltado Ponte contém refiexões exirema· 
m.enle pertinentes sobre a matéria do projeto. que justif!C3ID. a re
produção abaixo, a titulo de contribuição ao debate que espero · 
suscitar ~ta Casa. 

"Com a iniciativa em epígrafe, o eminente Depu
tado José Dirceu pretende suprir uma lacuna constatada 
em nosso ordenamento, comparativamente com o que 
ocotre atnaJmente nos países mais avançados do Oci
dente, no que se refere ao controle, por parte de autori
dade pública, sobre volumosas mov.iiD.entações de di
nheiro, ou;mais especificamente, sobre opexações deva
lor notáveL 

Está claro que o sigilo bancário deve ser matiza. 
do, não pode ser absoluto, não pode sobrepor-se à sobe
rania nacional e à ordem pública. não deve ser o refúgio 
de bandidoS e sonegadores; aliás, nein na Suíça o sigilo 
é absoluto; nisso, as potências avançadas do Ocidente 
tem lições a dar que merecem inspirar o legislador brasi
leiro; 

O projeto sob a análise não é tão ambicioso nem 
tão abrangente a ponto de rivalizar com o exemplo nor
te-americanó; Dão pretende coibir exaustivamente todas 
as modalidades de movimentação de valores, Dão visa 
discipliDar cabalmente todas os aspectos da lavagem da 
diobeiro; não formula comando específico à instituição 
das informações quanto ao tratamento que deva dar às 
mesmas, não prevê hipóteses de COIIlliiÔcação foxçada à 
autoridade policial ou ao Ministério Público; não defme 
expressamente responsabilização cri:niinal de agentes do 
sistema fmanceiro que se envolvam em manipulações de 
valores sa.bidamente originários de atividades ilícitas, 
com.o ocone no caso norte-americano. 

Moderado, o projeto elege patamar bastante ele
vado como "piso" acima do qual será deflagrada a obri
gatoriedade de prestação de informações; de fato, nos 
casos mais conhecidos de países cuja renda per capita é 
muito superior à brasileira. os "pisos" variam de dois a 
dez mil dólares, enquanto o projeto vislumbra cinqüenta 
mil UFIR(s) ou aproximadamente trinta mil dólares; tra
ta-se evidentemente de uma ''malha" bastante elástica, à 
vista dos padrões intemacionais/que se justifica, eritre
tanto, com a intenção de gerar reduzida pressão burocrá
tica sob os agentes envolvidos pela nova obrigação. 

Admitidas as ~strições acima _:~pontadas, que o 
projeto assume e se aDto-impõe por opção esttatégica, 
sua oportUnidade e seus méritos são indiscutÍveis; a opi
nião pu'blica reclama boje a moralização das relações 
econômicas e da prática política e esta Casa não pode 
permanecer surda a esse clamor; isso passa, inevitavel
mente, pela introdução de procedimentos capazes de as
segurar maior transparência às operações e razoável con
trole público sobre as mesmas; ..• " 

O tema deste projeto é de extrema atualidade, como eviden-

cia a pauta -da 'túpula das Américas" realizada em Miami, em de
zembro passado, com a participação de 34 chefes de govemo do 
continente. Um dos temas discutidos neste evento foi a delicada 
questão da "lavagem de diDheü:o sujo" proveniente do crime orga
nizado e/ou da Ovasão fiscal. O Seeretário da Tesouro dos EUA 
durante os trabalho::? do encontro propôs aos governantes america
nos umã uniformização das leis referentes à lavagem de diDheiro, 
com base nas resoluções da conferencia internacional sobre aime 
mgánizado, promovida pela ONU em Nápoles, que recanendou a 
adoção dé mec3J!ismos de flexibilização do sigilo bancário nas si-
tuações de suspeita de ações ilegais e criminosas. • 

A Secretaria da Receita Fedeial também tem revelado Cl<S

cente interesse em buscar altemalivas para a flexibilização do sigi
lo banqário pam efeito de propiciar ao FISCO um instrumento eficaz 
de combate à sonegação fiscal. A Agenda Mlnima elaboiada pela 
Comissão Mista que reuniu representantes da Receita Federal e 
membros do SindiliscaiUnifisco comprometeu-se explicitamente a 
ganmtir o empenho do ex-ministro Ciro Gomes pala agilizar a tra· 
mitação do Projeto de Lei Complemenlar n• 182/94, de autoria do 
ex-deJ>'!tado José Diroeu. 

E certo que o interesse pelo aperfeiçoamento do arcabouço 
jurldico referente a ésta matéria não é uma preocupação isolada do · 
B=i!. Em 14 de fevereiro último, passou a vigorar na Argentina 
uma lei que obriga os bancos a informar à DGI (Direción Geneml 
Impositiva) - 6Igão correspondente à Receita Fedeial brasileira, 
todas as operações fmanceiras superiores a US$12 mil. 

O conj.mto das causas que ensejaram o pojeto do ex-depu
tado José Dirceu permanecem intactas e inafacadas em nosso País, 
isto é, o manto do sigilo bancário funciona como-um escudo para a 
ação de organiiãçõeS crimiriÕsas que povoam o sub:nundo do con
trabando, do seqüestrõ. do narcotráfico e da conupção e, pr outro 
lado, milhares de reais de origeni ilícita contioliam movimentan
do·se livremente no sistema fmanceiro de nosso País. à margem de 
qttalquer incidêDcia tnôutária, comprometendo, desta maneira, o 
potencial arrecadador da Receita Fedem!. 

Por todas estas IliZÕeS.. elegi este tema pala inangurar as mi· 
nbas proposições legislativas nesta Casa. Espero que os meus pa
res, ag contrário da comportamento da Câmara Fedem!. acolham 
este projeto com o grau ~prioridade que a matma m~ pois 
as refonnas em nossas instifuiÇões e diplomas legais são uma exi
gência dos semimentos crescentes de cicJadania em nossa socjedade 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995.- Senador José 
Eduardo Dutra. 

lEGISlAÇÃO ClTADA 

LEIN" 4.595,DE31 DE DEZEMBRO DE 1994 

Dispõe sObre a Política e as mstimições Monetá
rias. Bancárias e Creditícias, cria o Conselho Monetário 
Nacional e dá outras providências. 

O Presidente da R"!'Íblica. 
_ Art. 38. As instituições fedeGús conse.vano sigilo em suas 

operações ativas e passivas e serriços prestadOs.- · 
§ 5• Os agentes fiscais tributários da Ministério da Fazenda 

e dos Estados somente poderão proceder a exames de documentos 
livros e registres de contas de depósitos, quando houver processo 
instaurado e os mesmos forem considetados indispensáveis pela 
autoridade competente. 

CAPÍfULOill 
Da Falsidade Documental 

Falsificação do selo ou sinal público 
Art. 296. Falsificar, fabricando-os ou alter.mdo-os: 
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I - selo público destinado a ~tenticar atgs oficiais da 
União. de Estado ou de Município: -

II - selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direilO pú-
blico. ou a autoridade, ou sinal público d~ tabelião: 

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos. e multa. 
§ 1° Incorre nas mesmas penas: 
I -quem faz uso do selo ou sinal falsificado; 
n - quem utiliza indevidamente o selo ou sinal votdadeiro 

em prejUízO de outrem ou em proveito próprio ou allieio. 
§ zo "SC O agente é funciotiário público. e comete o crime 

prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena d_e sexta parte. -

Falsificação de documento público 
Art. 297. Falsificar. ilo todo ou em parte, documento públi

co, ou alterar documento público verdadeiro; 
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6(seis) anos. e multa. 
§ ! 0 Se o agente é funcionário público, e comete _o cfime 

prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.-
§ zo Para os efeitos penais, equiparam-se a documento pú

blico o emanado de enti.dade paraestatal. o título ao portador ou 
transmissível por eiidosso, as ações de sociedade comercial. os li
vros mercantis e o testamento particular. 

. Vide art. 304. 
• A Lei do Oleque (Lei n• 7357. de 2-9-1985) dispõe em 

seu art. 65: "Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficien
te provisão de fundoS, da frustração do pagamento do cheque, da 
falsidade, da falsificação e da alteração do cheque coniinuam regi
dos pela legislaÇão criminal". 

Falsificação de doctimento particulal" 
Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento parti

cular ou alterar documento particular verdadeiro;_ 
Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cínco) anos. e multa. 

Falsidade ideológica 
Art. 299. Omitir; em documento público _ou particular, de

claração que dele devia constar. ou nele inserir ou fizer_ inserir de
claração falsa ou diversa da que devia ser escrita. com o fim de 
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a_ verdade sobre fato 
juridicamente relevante: 

·pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos. e i::Diilta, se o 
· documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (txês) anos, e multa, 
se o documento é parlicular. 

Para. os efeitos da. emissão, substituição ou anotação de 
Carteiras de Trabalho e Previdência Social, considerar-se-á crime 
de falsidade, com as penalidades previstas no art. 299 do Código 
Penal: . 

I - fazer, no todo ou em parte, qualquer documento falso oo 
alterar o verdadeiro; n- afumar falsamente a sua ptópria identida
de, filiação, lugar de nascimento. residênci3., profissão ou estailo 
civil e beneficiários, ou atestar os de outra peSsoa; ---m- servk-se 
de documentos, por qualquer fonna falsificados; IV- falsifu::ar, fa. 
bricando ou altexando? ou vender, usar ou possuir Carteiras de Tra
balho e Previdência Social assim ahemdas; V- anotar dolosamen~ 
te em Carteira de Trabalho e Previdência Social ou registro de em
pregado. ou confessar ou declarar, em juízo ou fora dele, data de 
admissão em emprego diversa da vetdadeil:a (Consolidação das 
leis do Trnbalho, art., 49). · 

• Vide, sobre falsidade ideológica, o art. 155, li[, da Lei n° 
3.807. de26 de agosto de 1960. . . _ .. 

.• VideLein•7.210,de 11 de julho de 1984,art.l30. 
Parágrafo único. Se o agente é funcionário público, e come

te o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alte
ração é de assentarilento de registro vil. aumenta-se a pena de sex
ta parte. . 

Falso r-econhecimento de firma ou letra 
Art. 300. Reconhecer, comO Verdadeir.L, no exerCício de 

função pública, firma ou leEra que o não seja: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. se o 

documento é pú.blico' e de I (um) a 3 (três) anos, e multa, se o do
cumento é particular. 

. Vide art. 304. 

Certidão ou atestado ideologicamente falso 
Art. 301. Atestar ou certüicar falsamente, em razão de fun· 

ção pública. fato ou circunstância que habilite alguém a obter car
go público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ro 
qualquer outra vantagem: 

Pena- detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano. 

Falsidade material de atestado ou cet1idão 
§ !° Falsiíi.Ca.I', no todo~ em parte, atestado ou certidão, ro 

alterar o teor de certidão oo de _a!estlldo verdadeiro. para prova de 
fato ou ciromstância que habilite alguém a obter cargo público, 
isenção de ônus ou de sezviço de caráter público, ou qualquer ou
tra vantagem: 

Pena- detenção de 3 (três) meses a2 (dois) anos. 
§ 2° Se o crlíne é 'praticado com o funde lucro, aplica-se,· 

além da pena privativa de libetdade, a de multa . 
Vide art. 304. 

Falsidade de atestado médico 
Art. 302. Dar o médico, no exercício da sua profissão, ates

tado falso: 
Pena.- detenção de 1 (um) mês a 1 (um) ano. 
Pa.rágl'afo único. Se o. crime é cometido com o funde lucro, 

aplica-se também multa. 
Vide art. 304. 

-Reprodução ou adulteração de selo ou -peça filatélica 
· Art. 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça f!latélica que 

tenha valor para coleçio. salvo quando a reprodução oo a alteração 
está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça: 

· Pena- detenção, de I (um) a 3 (três) anos, e mnlta. 
Parágrafo único; Na mesma pena incorre quem. para fins de 

cométcio. faz uso do selo oU peça filatélica. 

Uso de documento falso 
. Art. 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou 

alterados, a que se referem os arts. 297 a 302: 
Pena- a cominada à falsificação ou à alteração. 

Supl"essão de documento 
Art. 305 •. Destruií:, suprimir óu 001Itar. em beneficio próprio · 

ou de outrem. ou em prejlÍzo alheio, documem.o..público ou parti
cular Verdadeíio, de que rião pOdia dispor. 

Pena-reclusão. de 2 (dois) a6 (seis)anos.emnita,seodo
cumento é público, e reclusão, de I (um) a 5 (cinco) anos, e !IDllta, 
se o documento 6 particular. 

CAPÍTULON 
De outras Falsidades 

Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precio
so ou na fiscaliZação alfandegá-tia, ou para. outros rms 

Art. 306. Falsificar, fabricando-<l ou aJter.mdo.<>, = oo 
sinal empregado pelo poder público no contrnste de metal precioso 
ou na fiscalizaÇão alfandegária, ou usar inaica ·ou -sinal dessa natu-
rez:a,falsificadoporoutrem: --

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 
Parágrafo único. S'e a marca ou sinal falsificado é o que usa 

a autoridade pública para o fim de fiScalizaÇão sanitma, ou para 
autenti~ ou encenar determinados objetos, ou comprovar o cum-
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primento de formalidade legal: 
Pena -reclusão ou detenção, de 1 {um) a 3 (três) anos, e 

multa. 

Falsa identidade , . 
Art. 307. Atribuir-se ou a.tnõuir a terceirO falsa identidade 

para obter vantagem, em proveito pr6prio ou alheio, ou para Cau
sar dano a oub:em: 

Pena- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, oo multa, 
se o fato não constitui elemento de crimt~_:mais grave. 

Art. 308. Usar, como proprio, passaporte, título de eleitor, 
caderneta de reservista oo qualquer docnmento de identidade 
alheia ou ceder a outrem. para que dele se utilize. documento des
sa natureza. próprio ou de teiceiro: 

Pena- detenção, de 4 (quatro) meses a 2 (dois) anos, e mul
ta. se o fato Dão constitui elemento de crime mais grave.. 

Fraude de lei sobre estrangeiros 
Art. 309. Usar o esi.Iangeiro, para entrar ou permanecer no 

~t6rio nacioilal, nome que nio é o seu: 
Pena- detenção, de 1 (nm) a 3 (três) anos, e multa. 
Art. 310. Atrióuir a estrangeiro falsa qualidade, para prc>m<>

ver-Ihe a entrada em tenitório nacio:aal:: 
Pena-rec!usão,de 1 (um) a 4(quatro) anos, e multa. 

Falsidade em prejuizo da nacionalização de soçicdade 
Art. 311. !'restar-se a figurar como proptietário oo possui

dor de ação, titulo ou valocpertencente a estrangeiro, nos casos em 
que a este é vedada poc lei à propriedade ou a posse de tais bens: 

Pena- detenção, de 6 (seis) meses a 3 {três) anós, e multa. 

LEI W 5172,DE 25-10.1966:. LEI ORDINÁRiA 

Art. 198 Sem prejulzo do disposto na Legislação Criminal, 
e vedada a divulgação para qualquer fim, por parte da fazenda pú· 
blica ou de seus funcionâiios, ~de qualquer infonnação, obtida em 
:rnzã,"' do oficio sobre a sitnação econômica ou fmanceira. dos sujei
tos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado d_os seus 
negócios ou atividades. · 

Parágmfo único. Excetuam-se do disposto neste artigo, uni
camente, os casos previstos no artigo seguinte e os de requisição 
regular da autoridade judiciária no interesse da justiça, proibição, 
_fazenda pública, divnlgação, infonnação, siÍUação ecoiiôliíica, si

. tuação finaiX:eir.i. sujeito passivo. terreiros, exceção. proibição, fa
zenda pública, divnlgação, inf=ção. código tributário nacioDal. 

(À Comissão de Assunrns Econômicos.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os projetas seriio 
publicados_ e remetidos às comissões competentes. 

. Sobre a mesa. comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se--
~~ -

O Sr. lQ &cretári.o cn acuctéic; Sr. Antônio 
Carlos Valm:Jares, procede à kill!Ta das seguintes: 

COMUNICAÇÕES 
Em 16 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de COJlllln:icar a Vossa Excelência que, de 

acoxdo com o disposto no art. 39, ~ea "a" do Regimento lntemo, 
me ausentarei, do País, riO período de 22 de fevereiro a 8 de março 
do corrente ano, para viagem ao exterior. 

Atenciosas saudações,- Senador Edison Lobão. 

Em 16 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente 
Tenho a boJJ.Ta de comunicar a Vossa Excelência que., nos 

termos do ~ 39, "a", do Regimento Interno, me ausentarei do 
Pa!s, noperiodode 17 de fevereiro a3 de março de 1995 

Atenciosas saudações,- Senadora Júoia Marise. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- De acon1o com o 
Regimento da càsa, as comunicações serão levadas à pnblieação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço a colaboiação 
de .todos os colegas no sentido do_ cumprimento do nosso Regi
mento, que estabelece o tempo de 20 minutos para cada oxador a 
fim de que uns não prejudiquem os outros. E quero af'IIIIW' aos 
Sr:s. Senadores que. durante minha presença na Presidência desta 
Casa, pretendo rumprir fielmente o Regimento. 

Volta-se à lista de <:<adores. 
Coneedo a palavm ao nobre Senador Gilberto-Miranda. 
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia o 

seguinte discu:rso--: Sem :revisão do ont.dor.)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. Senadores, já estava inscrito hoje e, após a apresentação do 
Requerimento de Informações n• 169, do eminente Senador Pedro 
Simon. quero tiazer à discussão desta Casa tudo o que se refere à 
Zona.FI3l1Ca de Manaus. 

ó .emmente-Senador apresentou hoje o citado requerimento, 
pedindo informações à Superintendência da Zona Fi:mca relativa •. 
mente a 24 questões. 

Primeira questão: :'Qual é efetivamente a renúncia fiscal 
que represema a Zona Franca de Manaus?" 

Nobre Senador Pedro Simon, gostaria da esclarecer a V. Ex' 
que nem a SUFRAMA nem Õ Governo Federal sabe efetivamente 
<1"valor da renúncia fiscaL Todos os Pã.rlamentares da Amazônia 
gostariam inclusive de saber qual é o valor dessa :rellÚD.cia. Tam
bém gostarlamos de perguntar tjual foi a rimúricia fisCal a que o 
País se submeteu~ em todos esses anos,. à indúsb:ia automobilística. 
Como o. Brasil constxuiu todas as hidrelétricas no Sul do País e 
praticamente nenhuma na Região Norte, que até hoje vive às esru.
ras? Gostarlamos de saber como o Govemo Federal investe prati
camente 90% de seus recursos nas Regiões Sudeste e Sul e deixa o 
Centto-Oe5te praticamente às escuras, hoje sem as Usinas de Serra 
da Mesa e de Manso, uma por terminar e a outra praticamente no 
seu início? 

; Questão n° 2; "Como são ítscalizados OS empreendimentos 
inca1tivados que operam lia região? Se há falhas, quais as provi
dências adotadas para conigi-las?" 

Eminente Senador Pedro Simon, o Úllico projeto com 100% 
de iniciativa privada e que não recebe inceotivos fiscais pata seu 
início e desenvplvimento é o do pólo industrial da. Zona Franca de 
Manaus.. As indústrias ali instaladas s6 têin direito a incentivos: fis
cais quando produzem; ou seja. a renúncia fiscal é em função da 
produção e não da intp!antação, com dinheiro da SUDAM, ou da 
SUDENE, ou do BNDES, ou do Banco do Nordeste, ou de qual· 
quer banco oficial 

Praticameme todos os projetos são implantados com recur
sos próprios e, realmente. o único projeto, 8.té hoje, de incentiVo 
fiscal :real, vivo, que funciona e gera emprego pua mais de 100 
mil habitantes do Estado do Amazonas e de pessoas de ootros Es
tados que para lá se dirijam é o da Zona Franca de Manaus. 

Questão ~· 3: ''O Decreto 783, de 25/03193, estabelece a fi. 
xação de processos produtivos básicos para diversos produtos in
dustrializados na Zona Fnmca de 1\rf.anaus.. Como está sendo cum-
prida esta determinação?" - . · 

Quero esclarecer a V. Ex• que o processo produtivo que 
reUDiu vários Ministérios para sua formulação está em Plena ativi
dade. Para V. Ex• ter uma idéia., hoje, para se produzir uma camio
nete na Zona Franca de Manaus é necessário qu!! a mesma venha 
desmontada. ou seja, que teDha cerca de 1.224 partes para serem 
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montadas e agregadas. Da mesma forma, em relação a televisores. 
videocassetes, motos - no caso da moto 125 produzida para a 
Honda. ela é 100% nacional e totalmente desagregada. _ _ _ 

Ex• disputou a Presidência desta Casa. É muita modéstia dizer que 
não interessa o que. V. Ex• pensa. Creio que todos nós nos interes
samos f!Cla sua opinião. 

O que a imprensa do sul do País notiCia, o que se afuma é o 
desconhecimento total do que se passa na Zona Franca de Manaus. 

E a primeira pergunta que gostaria de fazer a V. Ex•. nobre 
Senador Pedro Simon. é: Qual a última vez que V. Ex• visitou e 
que empresas conheceu na Zona Fran~ de_ rvfanaus? V. Ex•. como 
conhecedor dos problemas nacionais, tem noção -efetiva da política 
industrial adotada pelo GoVerno. o processo produtivo na Zona 
Franca de Manans? 

O Sr. Pedro Simon- Em primeiro lugar. Ilcó-émocioriado 
com a presença de V. Ex• na tribuna e com a análise que está fa
zendo do nosso requerimento. Estou até preocupado. Por isso, eu 
gostaria, depois, se V. Ex• me permitir, de dar uma olhada no re
querimento. porque eu o fiZ ao Poder ExecutiVõ: NãO sei se o meu 
secretário se equivocou e o fez endereçado ª-V. Ex•. Quero que o 
Poder Executivo me dê algumaS respostas. Fico muito satisfeito 
com as respostas de V. Ex•. Acredito que V. Ex • está valorizando 
o meu requerimento, dando importância a ele, na medida em que 
V. Ex a expõe o seti pensamento, que é muito importante. Repare 
V. E;xA que não estou fazendo neclniina apreciação. Trata-se de 
matéria que tem sido publicada. debatida e analisada. Todos sabe
mos que há cOncorrência entre empresários de Já e de cá, Não en
trei nesse mérito. Os 22 itens a que me reírro são. os 22 itens que a 
imprensa vem publicando e debatendo. Então,, eu gostaria que o
Poder Executiva respOndesse a eles. Depois, em cima deSsas res
postas é que vou tentar fazer uma miá.Iise. Portanto, não responde
rei a V. Ex• o que penso. pooJUe. creio sinceramente que não é im
portante; o importante é saber o que o Poder Executivo tem a dizer 
com relação a essa matéria. Diz V. Ex• que parte da imprensa, de 
maneira injusta ou deb"beradamente tentando dificultar a Zona 
Fr.mca de Manaus, vem publicando matérias sobre a questão. N'"ao 
faço nenhuma análise a respeito. V. Ex• há de reparar que no meu 
requerimento não há nenhuma posição nem a faVoi, Iiei:il contra.: 
Há interrogações referentes ao que a imprensa vem pUblicando e 
solicitaç~ por parte do Poder Executivo par.t. que faça o esclare
cimento. E por isso, meu prezado Senador. que recebo. em pri.~ 
meiro lugar. com muita alegria a presença_de V. Ex• na tribuna. 

. embota me pareça que o requerimento seja endereçado ao Poder 
Executivo. V. Ex .. está fazendo um esfoiço, aliás, brilhante, em 
responder às perguntas. Poder.í inclusive parecer a algum Colega. 
ainda mais àqueles que estão chegando. que o Senador Pedro Si· 
mon está fazendo um requerimento paxa um Seriador responder! 
Não. V. Ex• está tendo a gentileza de responder a um requerimento 
que fiz ao PÕder Executivo. Com relação à pergunta de V. E;xA. 
sinceramente não tenho adjetivação. Conheço a Zona Franca de 
Manaus. estive lá váriaS vezes. Todavia, o que penso ou deixo de 
pensar não é importante. O importaDte ao Senado é que tenhamos 
conhecimento do fato, pois nunca fui para,.a tnOuna ou para a im
prensa falar sobre essa questão. Apems estou fazendo um requeri
roemo sobre um debate que vi lá fora e penso que- sem interessante 
se vier para cá. De qualquer maneira. fiCo muito satisfeito com o 
pronunciamento de V. Ex•. Por enquanto, espero a resposta do 
Executivo; e, assim que eu a tiver. V. Exa seri. o primeiro a quem 
enviarei uma cópia. Depois. rarem.os-um esclarecimento em cima 
do assunto. 

C SR. GILBERTO MIRANDA- Eminente Senador Pe
dro Simon. é sempre rim -prazer receber pedidos de infoo:nação de 
V. Ex•. 

V. Ex• é um ex-governador, foi deputado. vereador e IllÍnÍS
tro de estado. O que V. Ex• pensa é muito importante não só para 
esta Casa c_omo também para o povo brasileiro. Há poucos dias, V. 

Há uma semana. V. Ex a passou por- mim no corredor e fa
lou: "Olha. o~ agaa., te prepara. é a 2om Fl:3l:lCã. de Manaus11! 

Na justificativa do requeri:meDto. V. E~· cita um artigo do 
"excelente jornalista Elio Gáspari. rio qual "ele f3.2: menção ao meu 
nome, dizendo que o Presidente Femando Henrique Cardoso terá 
de contar com o apoio" do Senador Gilberto Miranda pam as refor
mas que' passarão por esta Casa, porque. caso contrário, muitas das 
suao propostas não passaiio, por que diz que o Senador Gilberto 
Mll:mda é importante e poderoso. 

Sabe V. Ex• que tenho apenas um voto, igual a V.Ex•. Não 
sou importante. não sou poderoso. 

O Sr. Pedro Simon- V. Ex' sabe que é importante e pode
roso; V. Ex' sabe que é um gr.mde fmmador de opinião públjca, 
principalmente na Bancada do PMDB. Entendo que o Sr. Elio 

. Gaspari não fez mais do que ICCODhecer a força. a potência e o 
prestígio que V. Ex• tem nesta Casa. Creio que ele está fazendo 
justiça aos méritos e às qualidade de V. Ex•. 

O SR. GILB!lRTO MIRANDA- Apdeço ós elogios. 
Quero dizer mais a V. Ex', Senador Pedro Simon: qualquer· 

matéria que diga respeito à Zona F= de Manaus e à Amazõnja, 
tenha certeza que temos agom. como já tivemos, unia Bancada 
unida. uma BllllCllda pronla pala responder e que não esperará 24 
boras, porque o momento é delicado quando se fala em Região 
Norte. quaildo se fala em Zona Fr.mca de Manaus. 

Sabe V. Ex• que o Govemo está enviando JXOjeto p31a a 
mudança e pala a Revisão Çoostilucional; sabe V. Ex' que qual
quer mudança na Zona Franca de Manaus pode representar o caos 
para o Estado do Amazonas. 

O Sr. Pedro Simon - É exatamente por isso, pcn:que a im
~a. de um lado. vem enfatizando o tema Zona Franca de Ma· 
naus e, de outro. tem-se noticia de que haveni questão referente a 
essa matéria na refoana da Constituição é que fiz o requerimento, 
para sabermos e estan:nos informados dos nlhneros verdadeiros; 
af!Cnas isso. Veja que V. Ex• está. dando o grande aigUllleDto que 
eu daria. Mas, permita-me: :PClo fato de haver um debate. de haver 
interrOgações. de haver dt1vidas de um lado e de outro - fala-se 
que o Governo vai enviar modificações -. entendo que devemos 
saber sobre os itens aos quais me refirO-e sobre os quais não faço 
nenhuma adjelivação, apeaas pergunto. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Apdeço novamente o 
aparte de V. Ex•, Senador' Pedro Simon! mas quero dizer que o 
meu Estado depende 99% da sua m:recadação da Zona Fxanca de 
Manaus. Quei:odizera V. :Ex--e V. &•também o sabe, como ex· 
Ministro de Estado- que o Govemo Feden!.l não investe absoluta
mente nada na Região Norte; a Região Norte continuá às esanas, 
assim como o Acre. Rondônia, RoWma. parte do Tocantins. parte 
de Mato Grosso e o interior do Amazonas. E quero dizer mais: 
com ós 27 Senadotes e Deputados da BllllCllda da Região Norte e 
somando com a Bancada do Noroeste. o Govemo Feden!.l ter.í de 
discutir. ter.l de dialogar. ter.í-le provar e ter.l da entender o pro
cesso Zona Franca de Manaus como todo e qualquer processo que 
diz respeito à Região No<te. 

Chega. chega de a Região Norte contnõuir 11nica e exchlsi
vamente com númeri> de habitantes e de passar pelo que tem pas
sado nos últimos 50 anos. Foi abandonada foi dilapidada e as coi
sas continuam iguais. 

Por que não existe conupçãO na Região Norte? Pon}ue as 
Verbas não chegam até lá. Há COJIUpção apeaas na Região Su~ 
onde se fala que há obras superfalUiadas. Na Região No<te. nobre 
Senador. não há absolutamente nada. 
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Por isso quero dizer a V. Ex• que a Bancada c:Ia: Região Nor
te, em especial a Bancada da AmazôDia, eslaiá atenta, tenlaiá es
c~. convidará os SIS. Senadores para ir até lá - e o primeiro 
que quero ter a homa de convidar é V.Ex•. 

Acredito que, nos últimos 10 anos, V. Ex.• não deve ter pas
sado pelas indústrias da Zona l'rulca de Manaus, porque se tivesse 
visitado qualquer empresa, da meoor à maior, tenho certeza de que 
pelo menos 60% das perguntas aqui fODlluladas ao Executivo por 
V. Ex .. Dio teriam sido feitas. Saberia V. Ex•, mesmo lendo a ma
téria. IeSJ?Ollder; saberia também V. Ex a que os produtos montados 
no processo produtivo que está em pleno funcionamento é penoso 
paiaa região industrial da Zona l'rulca de Manau,. 

O Sr. Jefferson Peres- V. Ex' me concede um aparte, no
bre Senador Gilberto Miranda? 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Ouço o uobre Senador 
Jeffer.ron Peres. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Gilberto 
Miranda. V. Ex• dispõe de cinco minutos par.l concluir o seu dis
carso. Solicito que V. Ex•cronometre os seus apartes. 

O Sr. JefT~n Peres - Eu subscreveria na íniegia o re
querimento do ilustre Senador Pedro. SimOn, porque, quaildo a res
posta vier, o Senado começará a ver destruida a visão fn:econcei
tuosa existente com relação à Zona F""""'. ao Ncxte da mode ge. 
mi. e deslruídas as falácias em tomo daquela Instituição. O proble· 
ma Dão é o requerimenlo em si, é a forma como foi feito. Tenho 
grande admiração pelo Senador Pedro Simon, pelo seu passado e 
pelo seu presente, mas lamento que S. Ex• não tenha tido a delica
deza de conversar com a Bancada do Amazonas antes de fazer o 
requerimento. Eu não faria um requerimento a respeito do Pólo 
Petroquímico do Rio Grande do Sul para saber o quanto custou ao 
País a instalação desse pólo. no montante da renúncia fiscal. sem 
COtLversar antes com meus colegas da Bancada gaúcha. Em o re
gistro que gostaria de fazer. Muito olrigado. 

O SR. GILBERTO MIRANDA - Agiadeço a V. Ex' o 
aparte. Gostaria de dizer-lhe que. convivendo por dois ?D-OS nesta 
Casa com o eminente Senador Pedro Simon. por quem tenho um 
carinho especial - considero-o um amigo fraterno -. percebe-se 
que S. Ex" é uma juventude ambulanle. Nos próximos oitos anos, 
V. Ex" teiá a oportunidade de conviver com o Senador Pedro Si
-mon nesta Casa e de verificar a fama como S. Ex" tiala as questõ

. esdoEstado; V.Ex"poderá constatara impetuosidade e a vcntade 
do Senador Pedro Simon ao discutir neste PleDário. 

Não teDho dúvida de que o Senador Pedro Simon tenta, 
com esse requerimento. trazer a discussão a esta Casa. Mas penso 
ser :importa.nte que nossa Bancada, composta pelo eminente S_ena
dor Bemanlo Cabta!. esteja atenta, parque. um simples requeri· 
mentó se avqluma na imprensa no momento em que começamos a 
discatir a Revisão Constin.tcional. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. GILBERTO MIRANDA --concedo o aparte a V. 

Ex" com imenso prazer. 
O Sr. Bernardo Cabral- Meu caro Senador Gilberto Mi· 

r.mda. V. Ex" paga um ~to preço por ser um empresário bem Sllce
dido na Zona F= E evidente que. quando a ela atiram pedias. 
o nome de V. &." surge de forma absolutamente improcedente. 
Mas, se por um lado V. Ex" teria essa obrigação. tanto o Senador 
Jefferson Peres quanto eu, que não somos empresários da Zona 
FtaDC3. de Manaus. poderíamos abster-nos, não fosse ã- injustiça 
que se faz com aquela nossa região. Há um esquecimento de que, 
no ano passado, a Zona Franca de Manaus comprou centenas de 
milhões de dólares de componentes de iDdústria de São Paulo; 
veja V. Ex" o volume dessa compra. Ainda no ano passado. fabri

.. coo quase cinco milhões de tevês em cores. A Zona Franca de Ma-

naus é responsável por aproximadamente 60 mil empregos e pelo 
pagamento de massa salarial estimada em 30 milhões/mês. Na 
hora. portanto. em que V. &." traz a esta Casa esses esclarecimen
tos - e quero, ~ pronto. dizer que estou fora das chamadas insi
nuações entre o Senador Pedro Simon e V. Ex"-, desejo dizer da 
oportunidade que o requerimento IIaz. par.1 que a Nação saiba o 
que ali existe. Mas a oportunidade maior é a de V. Ex" ocupar a 
tribuna e responder aquilo que teria de ser feito. Chega de ficar ca
lado, quando se ataca a Zona Fmnca de Manaus! Esquece-se de 
que hoje ela é responsável por 93% da receita do Extado e que, no 
instante em que for fechada nessa ou naquela natureza ou houver a 
extinção do !PI. teremos um Estado como aquele fechado também 
para balanço. De modo que quero dizer a V. Ex• que registre a mi
nha solidariedade ao seu pronunciamento. 

O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço ao eminente 
Senador BO!IllllOdo Cabral o aparte. 

Para concluir, Senador Pedro Simon. aCredito que a primei
ra coisa que deveúamos fazer quanto a essas mudanças todas seria 
chaniar a Zona Franca de Manaus de Zona Franca de São Paulo. 
Mais de ·909é das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus 
si6 Mntroladas por empresários do Extado de São Paulo; empresá· 
rios amazonenses que se beneficiam dos tributos não pagos. dados 
pelos incentivos fJ.SCais, s6 no cOmercio; predominam na Zóna 
Fr.mca de Manaus os empresários do Sul. 

Esclareço a V. Ex" que só no ano passado 90% dos Compo
nentes nacionais comprados 113. Zona Fnmca de :Manaus vieram do 
Sul do Pais. Esses empregos são gerndos em São Paulo, em Minas 
Gerais e, pmticamente, em DeDhum outro Estado. A Zona Franca 
de Manaus proporciona ao povo· do Estado do_ Amazonas só o em
prego local e uma parte dos impostos para manter aquela região 
ainda sob o controle do Brasil a fim de manter o regime federati
vo. Pela dedicação e pelo investimento que Comece o Governo Fe
dem!. nem sobre isso o Governo Ieda maiscoctrole. Muito obrigado. 

Sr~ Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, outro assunto que que
ria abordar desta tribuna. nesta Legislatura que 01'3. se inicia, refe
re-se à convocação ''para mudar o Bmsil", lançada pelo Sellhor 
~ente da República em seu discurso de posse há um mês e 
meio .. Nenhum brasileiro digno deste nome poderã eximir-se de tal 
chamamento. 

A nós. legisladores. caberá sem dúvida substancial pan:ela 
de respoosabilidade no encaminhamento dessas lllUlsfcmnações. 

A partir desta semana. Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores. 
começará o Congresso _ _NaciQ.nal a discutir e a deUberar sobre as 
Propostas de Emendas à Constituição a!ravés das quais o Govemo 
do Presidente Fernando Henrique Cm:doso espeia desengessar a 
economia. desatar o n6 da Previdência Social, renegociar o pacto 
federativo. acelerar as privatizações. superar os monop6lios, abrir 
a atividade produtiva a :iilvestimentos estrangeiros diretos de longo 
prazo, atrair tecnologia e criar empregos. Tudo isso com vistas a 
ajudar o País ni ttansição a uma sociedade mais piÓspera. livre, 
justa. sOlidária e feliz. 

Pretendo, Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores, dedicar 
meus próximos pronunciamentos a uma análise cuidadosa desse 
conjunto de propostas. Hoje, polém. penn:itam que me debruce so
bre um problema que tem envenenado o relacionamento entre os 
Poderes Executivo e Legislativo, contribuindo, assim. para nutrir 
uma percepção pública generalizada de impasse decisório e dis- . 
funcbnalidade institucional, conducentes ao deSCiédito dos meca
nismos democráticos e representativos de solução dos problemas 
nacionais. 

Refno-me. é claro, ã fúria legifei3.Dte do Executivo, mate
rializada na emissão de cerca de 850 rõ.edidas provisórias até o fi
nal do ano passado e inicio deste, à alarmante média deste. por se-
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= desde a proiDlllgação da Carta de 1988. 
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dizia eu -que a enxurra

da de MPs, publicadas e republicadas a respeito de tudo - mesmo 
de assuntos triviãis desprovidos de qualquer urgência ou transcen
dência - envenena o relacionamento entre os Poderes, porque 
substitui a busca do consenso PI:esidência!Parlamento na formula
ção, discussão e aprovação de leis Verdadeiramente condizen~s 
com o interesse geral, pelo unilateralismo dos fatos consumados. 

Estou convencido, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. de 
que o absenteísmo parlamentar, responsável pela imagem negativa 
do Coogresso junto à opinião pública, encontra aí uma de suas 
maispoodexáveis-causas. -----

Confrontados com o "prato feito" das I\o1Ps, que entram ime
diatamente em vigor COD;!._força. de Jei a partir da data de sua publi
cação, podendo ser editadas ao infinito, os Deputados e os Sena
dores. em especial aqueles que se acham no iníçi_Q __ de: suas carrei
r.IS parlamentares, sentem-se frustrados, desencorajados de exercer 
o nobre papel de legisladores que a sociedade brasileira llies confiou. 

Sr. Presidente. St's e Srs.. Senadores, para além der impasse 
institncioilal na relação que deveria ser. a um tempo, independente 
e hai:mODioso entre O Palácio do P~to e o Congresso Nacional. 
o emprego abusivo de MPs por parte do primeiro produz um caos 
jw:fdico e reguJatório de graves conseqiiências s&:io-econômicas, 
pois desorientã. o cidadão contribuinte e consu~dor, acirra -com
portamentos especUlativos dos agentes floanceiros e acaba exerci
tando a criatividade transgressora dos eternos interessados em 
criar dificuldades I""' vender facilidades. Como dizia Tãcito. 
"quanto mais leis. mais conupta a república". · 

Não é difícil Sr. Pruidente, SO e Srs. Senadores.- traçar a 
origem desses desencontros. Ela repousa no caráter frankensteinia
no de uma Constituição que sincretizou elementos parlamentaris
tas e pesidencialista sem se decidir por neiJhum dos dois sisteri:las. 

Feliz:tnente,. a partir do pr6ximo dia 15 de fevereiro, teremos 
nossa segunda e última oportunidade nesta década fmal do século 
(a primeira foi despetdiçada na Revisão Constituc;:_iQnal) de rever 
nossa Lei :Maior à luz de imperativos reformistas e libei:aliza.ntes, 
via única rumo ao futuro de prosperidade e bem-estar exigido e 
me=ido pela Nação brasileira. 

Já está claro, Sr. Presidente, s:n e $rs. Senadores, que o 
. conjunto de propostas de emendas à Constituição a ser submetido 

.. · pelo ilovo G:wemo ao Congresso Nacional privilegia uma agenda 
de refonna do Estado e liberalização do mercado de forte cunho 
econômico-fmanceiro. 

A meu ver, entretanto, essa agenda de muda..Õ.ças deveria ser 
enriquecida CÇ)Dl uma contnõuição original do Congresso ao esfor~ 
ço de :rediscussão das regras coostitucionais. Em que consistu:ia 
essa contnbuição, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores? Justamen
te na proposição de dispositivos que delimitem com maior rigor o 
emprego. das medidas provisórias e restrinjaln sua reedição. 

A propósito, uma excelente oporttmídade de COirigir as dis· 
toxções aqui mencioDadas, é o Projeto de Lei Complementar da 
Câmaca. IlÚm.ero 13, de 1991, de autoria do boje Ministro da Justi· 
ça, Nelson Jobim, regulamentando o p~grafo 2' do artigo 171. da 
Coostiiuição Fedcial, o qual dispõe sobxÍl a edição e o procesSo le· 
gislativo das medidas provisórias. Aiquivado ao fim da úkima Je.. 
gislatura, caberia, pois, recolocã-lo, em pauta. 

Estru certo de que isso redundaria no fortalecimento de 
uma infta·estrotUia legal mais estável e. portanto, na consolidação 
de um horizonte mais limpido I""' o planejamento estiatégioo de 
longo prazo. 

Gostaria de concluir, Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, 
xeafmnando meu otimismo e m.irilia confiança na experiente, pa
triótica e esclarecida direção que o Presidente José Samey impri-

mirá aos trabalhos desta Casa e do Congresso NacionaL Ele, esta
dista que já exerceu a Presidência da República sabe das mudanças 
por que o País terá de passar para encontrar o caminho do progres
so e da govemabilidade. e assim dar conseqüência ao chamamento 
lançado por Feritando Henrique Cardoso e referido por mim no 
início. 

No plano do fUncionamento intemo do Legislativo. José 
Samey conhece como poucos os entraves regimentais e cOnsuetll
dinários que impedem o Congresso de responder, com rapidez e 
eficiência. aos reclamos da sociedade brasileira. Ele a isso também 
está atento e, em estreita cooperação com o Presidente da Câmara 
dos Deputados, Luís Eduardo Magalhães, já estuda as alternativas 
que permitirão desatar esses nós. · 

Cabe ao nosso PrviDB, o maior Partido do Congresso Na
cional, a missão de cemr fdeiras em prol desse esforço de aperfei
çoamento democrático e mais uma vez garantir o papel do Parla
mento como guardíão das liberda.des. políticas e econômicas. A 
essa tarefa. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, nem eu nem 
meus· companheiros de Bancada iremos nos furtar. Esta é nossa 
profissão de fé e confiança no Brasil! 

Era o que tinhJ1- a dizer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra . 

ao nobre Senador Pedl:o Simon, que dispõe de vinte minutos, na 
forma regimental. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Prommcia o seguinte 
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,. sn e S:rs.. Se
nadores, trago no início do debate desta primeira sessão aquilo que 
temos discutido. analisado e que se chama. "Congresso Nacional e 
o momento que estamos vivep.do." 

Desde 1964, vivemos fases: o mOril.enfo da implantação da 
democracia, que foi difícil e árduo, o combate à torttn:a - lembro
me da figura de Teotônio Vilela petWllendo os porões do Brasil 
inteiro para ver os últimos presos políticos -. o problema da anis
tia, o problema das eleições diretas e o problema da Constituinte. 
Essa etapa foi vencida. 

Posteriormente,. quando imaginávamos que eleger um Presi
dente da República seria suficiente, veriítcaiDOS. com o Sr. Collor 
de Mc;llo. que não ett. O Presidenle da República.. eleito, deveria 
ter ética, decência, digni~de. E este Congresso fez o impeach
m.ent de um PresideDte da República, e fez a CPI do Orçamento • 
verificando que casos gtaves aconteciam. Confirmamos que um 
govemo, além de ser eleito, além de ser democrático, deveria ter 
seriedade. credibilidade e respeitabilidade; deveria ter ética. 

Posterimmente verificamos que ~ -adiantava ao govemo 
ser apenas democnítico, ser eleito e ter ética, e haver uma inflação 
de 50%, porque nesse caso não há seriedade e não há crechõilida
de. E não adianta ter democracia, e respeito, e ética, se o País não 
cresce. se o País não desenvolve. se o País não tem uma perspecti
va de futt.tro. Pois term.inamos o 3DQ passado com uma inflação de 
0.5%. O País cresceu no ano passado cerca de 5% a 6%. O Senhor 
Fernando Henrique Cardoso. na Presidência da República, tem as 
esperanças e a expectativa da Nação. E acreditamos que o BiliSÜ 
está a caminho na direção de um grande futuro. E volto a repetir: 
de 1500 até boje. a História do Brasil jamais teve oportunidade 
como esta: de um Congresso e de um Presidente poderem :realizar 
as grandes tr.msformações espetadas pela sociedade brasileiJ:a em 
que haverá democracia. h"berdade. eleições diretas. ética. decência, 
trlii!Sformações na economia e justiça social para que desapareçam 
os 32 bilhões de brasileiros que passam fome. 

Desta rribuna. o Senhor Femmdo Henrique Caidoso disse 
que vai mudar o Brasil. mas é preCiso qUe o Congresso se adapte. 
Temos de ter a coragem de fazer transformaçõeS na maD.efra de ser 
dO Congresso brasileiro. Slllto que esta é a intençãc> de_ y. Ex•, Sr. 
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Presidente José Samey, que esta é a interição do Cong.resso Na. 
cional e, de um modo muito especial, é a intenção do Senado 
Federal. 

Não me apresentei candidaoo à Presidênqia do Senado, meu 
querido Senador pelo Amazonas. Na verdade, sempre disse que 
era uma espécie de anticandida1o porque propunha algumas idéias 
que me pareciam importantes, as quais pretendia levar adiante com 
a maior elegância. porque para mlln elas são absolutamente neces
sárias- ao noS!io País. -No primeiro dia de funcionamento desta 
Casa, no dia 1°, apresentei essas propostàs. Eu as registrei e elas 
são as primeiras em circulação e deverão ser votadas pelo nosso 
Senado FedetaL 

Entendo, por exemplo, Sr. Presidente, que temos de 
equacionar o problema das medidas provisórias. Como_ está. 
Congresso com medida provisória não funciona~. disSe muito 
bem V. Ex" em seu pronunciamento de ontem. Não é parlamen
tarismo nem presidencialismo; funciona mal o Executivo e fun
ciona mal o Legislativo. Essa é a primeira questão que temos 
de resolver. 

Trinla dias? &a minha opinião, não iãõ-suficientes. Ses-. 
senta dias? Em sessenta dias temos ·que votar, temos que deci. 
dir para que não se reeditt" a medida. Temos que equacionar o 
problema da medida provisória; lernúnar com o voto de Líder; 
terminar com o funcionaiD;ento do Senado só às terças, quarta~ 
e quintas-feiras. Isso é um abacaxi para nós, Sr. Presidente. 
Quando me vêetn v~ando de avião para lá e para cá, pensam 
que sou um turista. E um abacaxi! Tem os que agir como qual
quer Congresso do mundo; essa é a proposta cjue faço: uma reu
nião ordinária administrativa pbr mês. Por exemplo: no fmal do 
mês de fevereiro, fazemos essa reunião e marcamos a pa:uta 
para o mês seguinte, determinando os projetes que serão vota· 
dos. E V. Ex•, Sr. Presidente, entrará em conta to com os Líde
res no Senado, falará com o Presidente da Câmara e com o Pre· 
sidente da República. Feito isso. V. Ex• reunirá os 81 Senado
res e nos informará quais os projetes que virão da Câmara, qual 
medida provisória o Presidente da República enviará e quais 
projetes do próprio Senado teremos que votar no mês de março. 
Nessa ocasião, também ficaria eStabelecido o _calendário das 
.':otações. · 

Nós nos reuniríamos aqui do dia 1° de março até o-dia -10, 
12, 15 ou até esgotarmos a pauta. Trabalharíamos segunda, terça, 
quarta, quinta, sexta, sábado. domingo. Dez, doze dias, mas pode
remos ficar dezoito dias em nossa base. Na hora de trabalhar, tra
balharemos; quando viajamlos para nossas bases, é p:>rque não 
existe projetO aguardando votação. Ninguém poâerã perguntar o 
que estamos fazendo lá, porque as matérias nós jã as votãmos. E o 
voto de ·e- sernomiDaL 

\ unos escolher a pauta do • 1 abril. -~o. junho. A im-
prensa <..v Brasil inteiro vã.i pubJ" .• i'odp o País saberá que, no 
n ~s de março, estaremos aqui 101aJ:. E os projetes serão vota-
dos r;(}minalmente. Os p::t· · .aes que não esiiveierri-aqU1 asSU-
mirão ~ respon.sabilid-. ..uas ausências. Saberemos de ante-
mão os dié1S que d:·· ; U• ;star aqui. Não inventarão Uma sessão 
extraordinária .. - bom!- de uma quinta-feira. ou-as 10 horas de 
uma sexta - · ~SO é - .ndamental, Sr. Presidente; absolutamente 
:"L:ndamr 

·'-' qui es..a assembléia-geral dos 81 Sena~. com 
-' .:espeato, te:.n que decidir sobre qualquer assunto dentro do 

.tdo Federal. ~ão posso chegar aqui e. de repente, verificar que 
o.~aram o?\. .. ;eu do Senado, e que este foi transferido para uma 

ootra entrada .o Congresso, porque o lugar antes destinado ao mu
seu se uan-.formOu em gabinete do ex-Presidente, Senador Mauro 

Benevides. Isso é um absurdo. isso não tem lógica. Há pouco tem
po. fechou-se um restaurante e iam transformar aquele local em 
um gabinete. Isso não está certo. Na minha opinião, essas decisões 
devem ser do Plenãrie>:- Os 81 Senadores devem ter essa responsa-
bilidade. ·. 

A nova Mesajã está empossada. Na Ala Teotônio Vilela, os 
· novos gabinetes de Senador já têm a sua metiagem estabelecida. 

Daqui para o futuro, nenhum outro gabinete p<Xierá ter uma área 
maior. Os gabinetes maiores deverão sofrer modificações a fiiD. de 
se adequarem à meua_gem estabelecida. 

Defendo, Sr. presidente, que imuniaade parlamentar é 
para crime político. E inaceitável a imunidade parlamentar para 
crime comum. N~o é possível não darmos licença para proces
sar um parl~ntar por crime comum. Ninguém, como eu, que 
lutou contra a ditadura, sabe a importância da imunidade parla
mentar. Mas a imunidade parlamentar é para nossa atuação po
lítica e não pelos equívocos que praticamos como cidadão co
mum_. 

Sr. Presidente, ouvi V. Ex• relatar sobre o problema de via
gens. Sou a favor de viagens para o exterior, pois qualquer cidadão 
que viaje~ mesmo éo:i:no rurista-. aprende. Mas, aqui no Senado, · 
viagem para o- exterior deve ser votada pelos 81 Senadores. O ci
dadão deverá dizer para onde vai, o que vai fazer e prestar contas 
do que fez. Falo isso com a tranqüilidade de quem que nunca acei
tou esse tipo de viagem. A viagem existe e é apresentada aos Ude
res, que comunicain àS suas Bancadas, sendo feita a prestação de 
contas. 

Ã.credito,--Sr. Presi~te.-qlle. se ftzennos ~que defendo, 
poderemos via jat muito mais para o exterior, mas com muito mais 
seriedade. J3m outras palavras. ~nso que o Congresso Nacional. o 
Senado principalmente, tem que ter um pensamento p:>lítico, tem 
que saber o que quer. Ê ridículo a Comissão de Relações Exterio
res continuar sendo apenas a comissão que dá a chancela para um 
embaixador ir para o exterior. Isso é ridículo~ É Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa NacionaL No entanto, o Govemo Federal 
inteiVeio no Rio de Janeiro e a COmissão de Relações Exteriores e 
Defesp. Nacional não se reuniu para discutir o que estava aconte
cendo. 

A Comissão de Relações Exteriores tem que ter a força do 
ltamaraty, que é respeitado no mundo inteiro. Não digo que teoha 
a força da Comissão de Relações Exteriores dos Estados Unidos, a 
qual decide sobre intexvir numa guerra ou não. 

Não sou"·qon~.ra o envio dereprescmtantes do Senado para a 
ONU como observadores. Mas creio que, se se envia repre
sentantes para a ONU, a Comissão de Relações Exteriores pode se 
reunir, convocar'ê> Ministro das Relações Exteriores ou os Senado
res que vão para lá par.t saber o que farlio lá, o que pretendem vo
tare qual a posição dO Brasil na ONU na próxima sessão. E não é 
só na ONU. mas na OIT e na OEA. A Comissão precisa debater. 
discutir e, temiinada a reunião, deve-se chamar o Ministro para 
prestar contas do que foi feito. 

Não me parece que o ltamaiaty olhará para o Senador debo
chando como se este fosse um turista, mas o olhará como sendo 
um fiscalizador do povo. 

O mesmo acontece _na Comissão de Economia. No Sena
do_ ~ericano? _9u _~~_qualquer outro senado. há o pensanieilfu. 
o debate, a· discussão. Um ministrei, quando vai debater no Se
nado americano, treme, porque sabe que encontrará pessoas 
mais capazes do que no Executivo. Aqui, todos sab_em que 
quando um Ministro vem ao Senado faz o que quer. Até brincá
vamos com_ o Senador Suplicy porque ele tinha dois assessóres 
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que lhe davam algumas perguntas para serem formuladas. Isso 
tudo por quê? Porque não temos uma assessoria organizada nesse
sentido. 

Precisamos sabe{ do pensamento político,- ecoriômico e de 
política externa do Senado. O Brasil tem que conhecer tudo isso. 
Defendo fundamentalmente essa idéia.-Aí, as viagens para o exte
rior e os debátes terão significado e serão absolutamente in~s
santes. 

Sr. Presidente, na minha opinião, Senador e Deputado não 
podem ter sigilo bancário. Isso não é para parlamentares. Esta se
ria uma das diferenças entre nóS e -o cidadão comum: n6s abriria
mos mão do nosso sigilo bancário e o cidadão comum oão. 

Vi, Sr. Presidente- e fico emocionado-, que o 1° Secre
tário baixou um ato disciplinando a uulizaçio da Gráfica do Se
nado, que não poderá ser usada como o era antes. Isso é cone
to. Entretanto, apresentei proposta no sentido de que o Plenário 
vote essa matéria. Repare V. Ex•: um simples ato do 1° Secretá
rio estabelece o que pode ser feito na Gráfica. Mas, daqui a seis 
nieses, um ato, também simples, do 1° Secretário poderá fazer 
com que se volte à.Situação anterior. Por isso,- periso que_ é im
portante para todos que essa resohlçio seja Votada pelo Plená
rio, que deve decidir o que pode e o que não pode ser feito na 
Gr.i.fica do Senado. V. Ex.• há de concordar comigo. A iniciati
va do 1° Secretario é correta,. Inas o .melhor é que· ela seja trans
formada DUma Resolução do Plenário, que não poderá ser alte
rada por outro 1 o Secretário. 

Sr. Presidente. penso que 'as norinas da Con:iissão do Or
çameJltO devem ser modificadas. Como está não pode conti
nuar! O último Presidente e o último Relator daquela ComisSão 
- faço justiça ao ilustre Senador do Amazonas - agiram com 
muito esforço e competência. mas temos de esclarecer algumas 
coisas. Na minha opinião. Sr. Presidente, está tudo errado. Tem 
razão o Ministro José Serra quando diz que tem de desaparecer. 
por exemploy a emenda que destina R$ 2.000,00 para a constru
ção de uma estrada. quando se sabe que esta quantia não dá 
para construir nem lScm.. O Ministro teni-razão, mas sabemos 
que o Parlamentar apresenta emenda ·desse tipo porque. se ela 
não for incluída quando da votação do Orçamento. no ano se
guinte. somente será possível incluí-la na Votação do Con.gres

. So. Porém. existindo.aquela emenda, mesmo· com valor irris6-
. rio, o indivíduo poderá depois destinar um milhão para aquela 

obta. 
Podemos decidir o que fazer quando o Orçamento Vier 

para cá. Por exemplo: o Presidente da Rep6blica comprometer
se-á a fazer sOmente detennin.adas obras com a garantia de que 
haverá recursos para conieçá-las e para terminá-las. Entãó. par
ticiparemos dessa volação. e a questão ficará resolvida. O Exe
cutivo e o Congresso Nacional decidirão quaiS obras serão ini
ciadas e terminadas, e somente elas co~t.arão do Orçamento. 
Isso" Vale. A CoinisSâo de-OrÇãmeiitO nãÕ põâ.e-oontin't:tan:omo 
está. 

Sr. Presidente. é da maior importância a questão de que se 
tratou boje aqui: a representatividade do Congresso Nacional. On
tem, no seu pronunciamento; V. Ex• referiu-se a uni fema que ve
nho abordando de longa data: o mundo mudou. N"ao adianta. por 
exemplo, deixar de votar uma medida provisória penSando que va
mos boicotar o Presidente Femando Henrique C3rdoso._ N"ao só o 
Brasil. mas todo o mundo quer decisão. Precisamos encOntrar uma 
forma de decidir, porque não podemos fugir disso. Se a intenção 
for amamr o Sr. Presidente, podemos desistir porque não vamos 
amaná-lo. Temos de decidir. 

Ontxa questão é a mfdia. O que estou falando aqui hoje não 

tem nenhum significado diante de uma vírgula ou de uma frase 
que apareça no Jornal Nacional ou em outro jornal de OUtr;l tele
visão. O falO: çle eu_ter falado_ em anistJ.a _para o S~~dor Humberto 
Lucena provocou a guerra que enfrento rio Rio Grande do Sul Al
guns estão tranqüilos porque participam boje da primeira sessão 
como representantes de seus Estados. mas. daqui a IS días. em vir
rude de uma manchete ou de uma notícia de jornal já nãO terão 
certeza--se a representação continua ou não. Temos de enfrentar 

-COm- clareza. esta questão: Congresso Nacional e Imprensa Nacio
nal. Temos de sentar-nos à mesa e travar um debate sobre esta ma-
téria, -

Estou apresentando um piojeto de resolução que cria u~ 
comissãopei'II13D.ente, cujo teor é o Segufut.e: -

Art. 1° É cria4 no âniOito do Senado Fedet:al, a Comissão 
de Relações com a Sociedade Btasileira (CSB). Tem cazáter per
manente e por objetivos: 

1 - realizar, de iniciativa própri8. ou por sOlicitação da
quelas, audiências públicas com entidades da sociedade civil, 
etc; 

li - realizar eS!Udos e determiDar pCsquisas, etc; 

ffi- estabelecer e manter canais de COIDllnicação permanen
te e organizada com as chamadas Organizações N"ao Govemamen- _ 
tais (ONG), etc; 

IV- receber petições, reclamações, etc; . 
V- riXar princípios e nonnas de relacionamento do Senado 

com os 6rgãos de comuiricação; 

VI,- estimular a implan1ação de mecanismoL 
Enfliil, proponho a crlação de um órgão de ligação do 

Congresso Nacional. especialmente do Senado Federal. com a 
sociedade. Temos condições de f~ com que. não apenas 
numa CPI. não apenaS nnma Constituinte. não apenas numa 
Comissão Especial, haja um setor que faça a ligação permanen
te do Senado Federal com a sociedade mediante simpósios. de
bates, etc. 

Encaminhei ao Senado. no ano passado. proposta. que deve 
estar oom a Mesa, a qual cria uma ComissãO Especial com o obje
tivo·de fazer uma mesa-redonda para debater o problema "televi
são". Como foi um ano difícil. complicado, com CPJ do Orçamen
to? eleições e tudo mais, a proposta- parece-me que por iniciativa 
da Mesa- ficou para ser apreciada este ano. 

Vamos discutir a questão da imprensa. vanios discutir a 
questão da mídia; vamos analisar as notícias. Quando nos critica
rem e as c:Dticas'"tiverem fundamento, vamos ver -o que fazer para 
alterar a situação. Quando a cótiCa. for "fujusta, vamos a.D.alisá-la 
para saber como respondê-la-

... O único setor no Brasil em que se nivela por baixo é o polí
tico. Há o bom médico e o mau médico. Há o Adib Jatene e os 
çharhtões. Há o Pelé e os jogaà...."'reS pé-rachado. P.á o gro""'" em
presário e o empresárió vigarista. Mas o político é nivelado por 
baixo. 

Por quê? Porque se fala mal de todo mundo e aquele de 
quem se fala mal com razão não é condenado. porque a justiça não 
existe. Este é mn debate que teremos de travar: é preciso haver jus
tiÇa neste País. pois aqui não há j.lstiça. Leva-se o nome de um ci

-dadão à lama; ele não é nem condenado e neDi absolvido. Nada 
acontece. Resultado:-o que dizem, seja verdade ou mentira. tor
na-se verdade perante a opinião pública. para quem somos to
dos iguais. Esta é uma questãÓ que teremos de debater~ discutir, 
~isar._ Poderiamos começar por uma reuniãO Ofdinária, uma 
vez por mês. a-Portas fechadas, onde pudéssemos falar. esdare-
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:cer, opinar, para,. aprofuridar o relacionamento do Congresso Na- que julgo ser de caráter excePcional, o qual o Presidente da Repú_. 
cionã.l. blica só deve usar por motivação de urgência ou de relevância. 

Se partimlos para essas transformações. estaremos fazendo Acabamos de constatar esse fato ao examiD.armos a relação das 
algo muito importante. Caso conttárió, -peraoem~me a sinceridade, medidas provisórias recentemente editadas. Uma delas trata do 
Sr. Presidente, não teremos opção: ou nos adaptamos. vivendo ou- teor do iodo no Sal. V. Exa pode verificar, portanto, que se perdeu 
tro tempo, outra realidade, onde 0 povo possa olhar para 0 Con- a noção de relevância e de urgência. Eu queria acrescentar, ne_ste 
gresso e dizer. 11Esse Congresso do Dr. Sarney é diferente; agora aparte a V. Ex•, .a minha solidariedade não só em relação aos te
as coisas estão mudando", ou iremos ficar muito mal j)etante a mas que propõe, mas também quanto aos excessos que vêm ocor
opinião pública. · rendo. Até admito que a medida provis6ria continue existindo no 

Texto Constitucional, para que o Presidente da República tenha 
O SR. PRESIDENfE (José Samey) (Fazendo soar a este recurso efetivamente nos momentos de urgência e em mo

campainha)- Senador Pedro Simon. o tempo de V. Ex• está es- mento relevante para o País, mas, para assuntos de somenos im
gotado. portância e em casos de reedição, parece-me que aí há um desvir-

0 Sr. Bernardo Cabral- Senador Pedro Simon. V. Ex• tuamento~ interpretaçlio do dispositivO constituciOnal. 

permite-me um aparte? O Sr. Gilberto Miranda --Permite-me V. Ex• um 

O SR. PEDRO SIMON- Se o Sr. Presidente o permitir. aparte? 
concederei o aparte a V. Ex'. O SR. PEDRO SIMON -Se o Presidimte não cumprir o 

O Sr. Bernardo Cabral- Senador Pedro Simon. concordo Regimento no primeiro dia... 
com as linhas mestms do seu discur.;o. Entretanto, gostaria que V. O SR. PRESIDENTE (José Samey) (Fazendo soar a cam
Ex• me concedesse 'a honra de nele .iocluir um episódio histórico. painha) - Peço a colaboração dos nossos ilustres colegas e do. 
para acabar. de uma vez por todas. com uma restrição que se faz à orador que se encontra na tribuna. Acredito que uma das for
Constituição e:. por via de conseqüência, aos Constituintes. Quan- mas -que temos nesta Casa de realmente seguir os nossos traba
do se fala em medida provisória. e é evidente que ela não pode lhos em petfeita ordem é agir de a:cordo com o Regimento. O 
cooviver com o sistema presidencialista de governo, dever-se-ia Regimento Intemo prevê que cada orador tenha um tempo de
lembrar que o fio fllos6f100 condutor do projeto que saiu da Co- terminado. De maneira que quero pedir a colaborn.ção de V. 
missão de Sistematização era parlamentarista. Ao cllegar ao plená- Ex•s, para que tenhamos essa oportunidade de cumprir o Regi
rio, um grupo de parlamentares- respeite-se a! a tendfutcia de cada mento, a fim de que todos os Senadores tenbam condições de 
um- apresentou a emenda presidencialista. Aquela altura, havia também usar da tn"buna. · 
o chamado destaque para votação em separado. A partir daí, eu, Temos ainda alguns otadcres inscritoS. e o tempo de V. Ex• 
que tive a honra de ter o Senador José Fogaça. conterrâneo de já está ultrapassado em cincomiDutos. 
V. Ex•, como Relator-adjunto e, portanto, testemunha do fato, 
chamava a atenção daqueles companheiros para o fato de que O SR. PEDRO SIMON- Peço desculpas aos nobres cole-
se fosse aprovado o sistema presidencialista ele governo sem gas e encexro meu pronunciamento. -
que fosse extirpado o instituto da medida provisória~ teriamos Sr. Presidente, estou à disposição da Casa e de V. Exa, 
uma Constituição caolha. Veja que todos nós, inclusive o pró- como um humilde Senador, no sentido de debater essas qoestõ
prio Presidente da República, registramos a incoerência desse es. Não tenbo propósito pessoal nem a- meu favor nem Contra 
instituto que é nitidamente do sistema parlamentarista de go- ninguém. A mim me parece - e a minha consciência me diz -
vemo. De modo que louvo a atitude de V ... Ex• ao tomar a reso- que esta é a grande meta- de um Congressista hoje. Está certo, 
·lução de acabar de uma vez por todas com esse instituto. Deve- Sr. Presidente, que os jovens parlamentares que estio aqui. - e 

· se fazer isso ou entãO aprovar o sistema parlamentarista de go- vejo alguns que, de saída, entram no Senado sem passar inclu
vemo. Não é possível continuar atirando pedras no texto consti- sive por Legislativos Estaduais - naturalmente, devem estar 
tucional quando se deveria fazê-lo a quem apresentou. naquela preocupados com os seus Estados e com as suas questões. Res-
altura. a emenda presidencialista. peito essa posição e penso que estão -con-etos. Mas no nosso 

o SR. PEDRO SIMON_ Agradeço a v. Ex•. caso. que jã paSsamos por tantas discussões, acho muito dificil 
hã.ver uma questãO mais presente e mais real do que atualiza.r o 

·O Sr.Jáder Barbalho -Pexmite-me V. Ex• um aparte? Coogresso Nacional. Aquilo que disse a Senadora do Acre é 

o SR. PEDRO SIMON_ Pois não, nobre Líder Jáder Bar· verdade. Quantas vezes debatemos aqui assuntos que =!mente 
dizem de perto à inlensa maioria da Sociedade e do povo bras:i-

balho. Jeiro? -
O Sr. Jáder Barbalho- Senador Pedro Simon. quero cum

primentar V. Ex• pelo enrusiasmo com que trata das questões rela
tivas à imagem do Congresso, por suas preocupã~s; que são nos
sas. e que ainda ontem foram renovadas pelo Presidente José_Sar
ney na sessão inaugural desta Legislatura. Da. mesma fOrrila--como 
o Senador Bemanlo Cabxal, quero manifestar a mi.Dha preocupa· 
ção em relação aos temas que V. Ex• levanta, relativos à medida 
provisória. Sem entrar nas discussões doutrinárias que acabam de 
ser expostas pelo Relator da Constituinte de 1988. parece-me que 
há um exagero na forma como vem sendo utilizada a medida pro
visória. É necessário que o E~eciitivo_entenda qUe a Cõnstitui
ção não pemüte a reedição. E esta reedição que vem compro
metendo. no meu entendimento, a utilização desse dispositivo. 

Sr. Presidente, penso que V. Ex• tem mna oportunidade 
muito importante se realizar esse debate com todo o Senado e não 
nomear quem vai fazer. No Bras~ quando não se quer fazer algu
Pl3. çoisa. designa-se uma comissão. que pode ser até a "comis
são dos notáveis". Na verdade. designar comissão é o mesmo 
que dizer "não vamos faZer nada11

• Perdoe-ine- a sínceridade. 
mas se V. Ex• permitir que nesle Parlamento os 81 Senadores par
ticipem, discutiDdo e aperfeiçOando as suas posições, talvez possa
mos viver o momento mais histórico do Congresso brasileiro. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE· 
DRO SIMON EM SEU DISCURSO: 
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De acordo com a proposta que apre
sentei na reunião da bancada do PMDB, 
do dia 31. de janeiro de 1995, encamt-"nhei 
à Mesa do Senado, a 1° de fevereiro, os se
guintes profetos: 

PROJETO DE LEI DO SENADO 
N° ; DE 1995 -COMPLEMENTAR 

Acrescenta parágrafo ao art. 38 da Lei n' 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, para excluir do benejiciQ do sigi
lo bancário as pessoas que menciona. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

-Art. 1° O arL 3S da Lei n° 4.595, de 31 de ~bro de 1964, 
pasSa a vigorar ac=cid.o dO seguinte parágrafo: · ~ 

"An. 38 ...................................... :· ....... ~ ........................... . 

§ 8° O sigilo das operações a que se refere o caput ~ 
não abrange: 

I"- os--neputados Federais; 
II - os Senadores; 
m - os Ministros de Estado; 
IV - o Presidente e o Vice-Presidente da República; 
V - os dirigentes partidários; 
VI - os Presidentes e Diretores de entidades da Admi
Bistração Direta e Indireta. )/ 

An. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

An. 3° São revogadas as disposições em contrário. 

F~vereiro de 1995 
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JUSTIFICAÇÃO 
Em outubro -de 1923, apresentei este projeto, que deixou de 

aprovado por dois votos. Um erro lamentável, porque a transparênci 
imprescindível à atividade parlamentar. Minha justificativa, que eStou 
petind9-> foi a seguinte: ,- · -

E da tradição do direito mercantil que as operações negociais re: 
zadas por empresários ou comerciantes estejam resguardadas pelo sigilo 
qual só pode ser levantado por orG!em judicial e no interesse de algur 
investigação específica. A previsão legal fundamenta-se na necessidade 
os agentes económicos poderem planejar e executar livremente as respt 
tivas estratégias empreSariais, não ficando sujeitos a expedientes desl~ 
por parte dos concorrentes. 

A ampla proteção reconhecida alcança não só a escrita, os livros e 
contabilidade das empresas mas também as rransações fmanceiras, em e 
p(:ciaJ aquelas_ r_ealizadas por intermédio de bancos Ol!- outras instituic;ó< 
afms. - - -

O vetusto instituto fui acolhido enrre nós e passou a ter uma ampl 
rude incompatível com ·as exigências da complexa sociedade contempor:l 
nea. Com efeito, aquilo que na origem tinha endereço certo e limitadc 

·justificável pelos fins a que se destinava, tansfurmou-se em insrrument< 
para acobertar todo tipo de fraude e rransação ilícita, não importando : 
condição pessoal do agente:. __ 

No particular do sigilo bancário, meio de que se valem c 
inescrupulosos para ocultar imensas fortunas havidas .de form~ 
inconfessável, vêm as legislações de quase todos os povos restringindo-no 
em atenção aos superiores interesSes da colctividade, mormente tendo em 
vi.sta a necessidade de assegurar célere e eficaz combate à sonegação fiScal, 
aos crimes de "colarinho branco" e outras fur.inas delinqüenciais associativas 
que colocam em riséo a paz social e a própria estabilidade dàs instituições. 

· Em relação aos que aruam no seror público, por razões óbvias, tal 
privilégio não deveria existir. O estatuto jurídico aplicável aos comercian
tes c· aos particulares eni geral não lhes pode ser cxteruivo. Para estes, é 
natural o resguardo do sigilo das operações; para aqueles, há de se exigir 
absoluta e irrestrita transparência pois, em virtude de uma decisão indivi
dual, decidiram dedicar suas vidas à defesa do interesse comum. Qual
quer desvio de comportamento ou infidelidade para com a causa pública 

"ha de .ser severamc~te punido, inclusive com a perda do cargo e a proibi-
ção de exercer qualquer ourro pelo tempo que a lei determinar. . -

De resto, o constituinte de 1988, cuidando de preservar a moralidade 
adminisrrativa, tratou de proscrever, expressamente, em diversos disposi
tivos, comportamentos tidos como incompatíveis com a conduta ética 
exigível dos agentes estatais. · 

Assim é que declarou-se incompatível com o decoro parlamentar "a 
percepção de vantagens indevidas" (art. 55 § 1°, in fine da CF); como 
crime de respof!Sabilidade de Chefe do Poder Executivo os aros atentat6rios 
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à probidade administrativa (art. 85, inciso V da CF); e como passível de 
ensejar a suspensão dos direitos políticos, com a perda da função, 
indisponibilidade dos bens c responsabilização penal e civil, a prática de 
malversação, sob qualquer de suas formas, por servidor público ( art.3 7, § 
4° da CF). No âmbito partidário, inscreveu-se entre os preceitos funda
mentais a serem obrigatoriamente observados, o dever de "prestação de 
contas à Justiça Eleitoral" por parte dos dirigentes das agremiações ( art. 
17, inciso m, da CF). 

Como se vê, a ordem democrátiva restaurada em 1988, na esteira da 
mellior tradição republicana, coibiu, de forma severa e ampla, a conduta -
eticamemc reprovável cm. todos os setores da vida pública. 

Aos que se propõem representar a coletividade, gerir seus interesses, 
administrar seus destinos, há de c:xigir .uma conduta ilibada, escorrcita e 

. rigorosamente fiel às expectativas da cidadania. É inadmissível que pesso
. as investidas.de tais múnus possam pretender ocultar seus haveres, bens e 
transações sob o manto do sigilo, como se simples mercadores fossem. A 
lei não pode ignorar .a diversidade da siti.Iação entre o particulár que cuida 
dos seus próprios interesses i: o cidadão investido de representação popu
lar. O primeiro tem o direito à preservação da sua privacidade parrimonial 
porque cuida exclusivamente de interesses próprios; o segundo tem o de
ver de ttanSpar&lcia em todos ós aros da vida civil porque vela por um 
bem que transcénde a sua pessoa: a realização do interesse colerivo. 

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dos ilustres pares 
exclui da proreção do sigilo bancário as seguiiltes pe5soas: 

- Dep~ Federais; 
- Senadores; 
- Ministros de Estado; 

·- Presidente e Vice-Presidente da Republica; 
- Dirigentes partidários; 
- Presidemes e Dirctores de entidades da Adminis!'ração 
direta e indircta. 

As razões apontadas nesta Justificação evidenciam os motivos pelos 
quais as autoridades citadas não podem permnecer sujeitas ao regime 
comum aplicável a empresários e particulares em geral. Acreditamos, com 
a iniciativa, esta,rmõs a contribuir para o aperfeiçoamento das instituições 
democráticas e a elevação dos padrões éticos exigíveis' de todos os que 
aspiram aruar em nome e por conta da cidadania. 

Sala das Sessões, 1° de fevereiro de 1995. 

Smndor PEDRO SIMON 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° , DE 1995 

Fixa critérios para utilização do CentnJ Gráfico do 
Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Art. 1° A cota de publicação dos parlamentares, no Centro Gráfico 
do Senado Federal, s6 poderá ser uólizada para a impressão de livros ou 
separatas com pronunciamentos feitos em sessões do Senado, da Câmara, 
do Congresso Nacional, requerimentos de informação, projetes, proposi
ções e pareceres apresentados nas Comissões técnicas. 

_ Art. 2° Fica proibida a impressão de jornais, cartazeS, folhetos, 
fôlderes, calen.dários, cadernos, cartões de visita, cartão de Gabinete e si
miJares. 

. Art_ 3° A publicação de trabalhos das administrações federal, esta
dual ou municipal, da administração direta ou indireta, de fundações, de 
sociedades de economia mista ou outras entidades oficiais s6 poderá ser 
realizada mediante o pagamento de todos os custos. _ 

Art_ 4° Rçssalvadas as hip6reses previstas nesta Resolução, o Cen
tro Gráfico do Senado Federal não poderá realizar trabalhos para pessoas 
ffsicas ou jurídicas. 

Art_ 5° Caberá à Primeira-Secretaria velar pelo fid cumprimento do 
disposto na presente Resolução. 

Art_ 6° Esta Resoluçãó entra em vigor na data de sua publicação. 

Art_ 'JO São RVOgadas as disposições em contrário: 

JUSTIFICAÇÃO· 

A uó!ização dos serviços do Centro Gráfico:_do Senado Federal tem 
de ser para divulgação do pensamento dos parlamentares, que têm o dever 
de ínfurmar o dcitor sobre como estão cumprindo o mandato que recebe
ram. Usar a cota oficial para propaganda individual não atende, pois, à 
finalidade com que foi insótuída. 

A criação do Centro Gráfico do Senado Federal, em 1963, foi para 
impressão de publicações oficiais do Senado, como o Diário do Congres
so Nado na! e avulsos dos projetes em tramitação na Casa_ A instituição 
das cotas para Deputados e Senadores, posteriormente, reve o sentido de 
ampliar a divulgação parlamentar: Estendê-la além disso é um privilégio 
inaccitávd. 

Sala das Sessões, 1 o de fevereiro de 1995. 

Senador PEDRO SIMON 

137 



138 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° , DE 1995 

Fixa critérios para elabt»'llfM da pauta de discus
siW e potação das matérias pelo Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 

Fevereiro de 1995 

Art. 1 o O artigo 154 do Regimento Interno do Senado Federal 
passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos: · · ·· 

"Art. 154. ···········-················································ 
§ 1° A Presidência convocará, mensalmente, ses-

são para deliberar sobre as matérias que deverão inte-
grar a Ordem do Dia do mês· subseqücnte. ·· · · · 

. § 2° Para os ftns previstos no parágrafo anterior, a 
Presidência submeterá ao Plenário proposta de calendá
rio fix;mdo os dias c horários de discussão e votação das 
matérias·asercm incluídas na Ordem do Dia. 

§ 3° A pauta da Ordem do Dia votada pelo Plená
rio para o mês subseqüentc será, imediatamente, 
publicada no Diário do Congresso Na_cional c divulgada 
pela "Voz do Brasil", por pelo menos três dias consecu-
tivos. · 

§ 4° ·A Ordem do Dia estabelecida na forma deste 
artigo somente poderá s,er alterada por deliberação do 
Plenário". 

Art. 2° O artigo 163 caput do Regimento Interno do Senado 
Fe~eral passa a vigorar _com a seguinte redação: 

"An. 163. As matérias se~o incluídas na O;dem 
do Dia, observado o _disposto no art. 154, segundo sua 
antiguidade e imponância, observada, preferencialmen
te, a seguinte seqüência: 

·-· .. ·-···-···········--····-·-··.:...-----·-·-···--·-···-····" 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° São revogadas as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

A presente proposição tem por objetivo devolver ao Plenário do 
Senado Federal a competência para deliberar, previamente e a cada mês, a 
pauta das matérias que deverão ser incluídas na Ordem d~ Dia do mês 
subseqüente, para votação e discussão. 
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Com a iniciativa, permite-se que os Senadores e o público em geral 
tomem conhecimento antecipado dos dias·e horários em que serão vota
das matérias de relevante "interesse para os destin~ do País. Ademais, 
possibilita aos congtessistas organizar, com antecedêricia, a sua programa
ção para o mês, facilitando, assim, a obtenção do necessário quorum para 
deliberação sobre proposiç~ em curso. 

Sala das Sessões, 1° de fevereiro de 1995. 

Snuuior PEDRO SIMON 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N.,. , de 1995 

O SENADO FEDERAL resolve: 

Art. 1° O Senador só poderá ausentar-se do País quando previa
mente autorizado pelo Plenário. 

Parágrafo único - A autorização a que se refere esn; artigo será soli
citada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

Art. 2° O requerimento solicitando autorização para ausentar-Se do 
Pals será acompanhado de justificação, na qual serão esclatecidos: 

a) a razão da viagem e o· interesse público envolvido; 
b) à natureza da missão a realizar-se no esttangciro; 
c) o período de ausblcia; 
ti) o custo total para os cofres públicos, ou o nome da 
entidade patrocinadora, se for o ~o. 

Art. 3° A Mesa opinará conclusivamente sobte o requerimento, no 
prazo de 5 (cinco) dias. · 

~ 4° O teq~ento e o parecer da Mesa serão lidos na Hora do 
Expedicrite e a matéria será votada em seguida à Ordem do Dia da mesma 
Sessão. 

Art. 5° As indicações para missão no cxterio~; quando a critério do 
Senado, observarão o princípio da alternância entte os Senadores. 

Art. 6° Quando do tegtesso ao País, o Senador apresentará relató
rio das atividades desenvolvidas, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 'JO Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8° São revogaâas as disposições em contrário. 
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JUSTIFICAÇÃO 

· Em 1 o de ourubro de 1993, :.prcso:ttci este projao, que não teve a apreci
ação devida. Ao ~-lo, reafirmo a justificativa ant:ciiot; que é a seguinte: 

A prc:scnn:: iniciariva = por finalic!ade inovar a disciplina rc:gimenta! no 
que tange ao pedido de licença dos Senadores para se ausentarem do País. 

Considerando que as viagens ao =rioz; no = do drsempenho da 
ativic!ade par1amc:rtt2I; são do in= da própria imtituição, juigamas n=ssário 
que a deliberação plenária seja precedida do pronunciamenro conclusivo da Mesa. 

Por outro lado, deve o requerimento conter dementaS suficientes e 
que permitam esclarecer: 

- a razão da viagem e o intc:ressc púbüco envolvido; 
- a natureza da missão a realizar-se no estrangeiro; 
- o período de ausência; . 
- o cusro total para os cofres públicos, quando da res-

. ·· ponsabilidade da ~ direta ou indireta, ou o 
nome da entidade patrocinadora, no caso conrrário. 

É necessário, ainda, l:ixa! um critério para a escolha dos Senadores 
g_ue irão desempenhar as missões. Entendemos que, para este fim, o prin
cipio da alternância é o que melhor se aj~ às exigências da eqüidade e 
da isonomia de direitoS e deveres. . . 

Finalmente, julgamos oporruno que se promova a imediata tcdução 
dos deslocamentoS desra narurcza ao indispensável. Tendo cm vista que 
tais ausências pressupõem a realização de missão de relevante intc:resse 
para a Nação, julgamos oporruno c conveniente a apresentação de relató
rio cii'cunstanciado, por ocasião do regresso. 

Acreditamos que os principias inscritoS na presente proposição, se 
incorporados à matéria regiinental vigcntc,•contribuirão para o aprimora-
~to das atividades pllrlamentares desta Casa.' ' 

Sala' das Sessões, em 1° de fevereiro· de 1995. 

SeJjlldor PEDRO SIMON 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° , DE 1995 

Cria a Comissão de &! "f' ·.s com a Sociedade Bnsi
leira (CSB) de caráter permtnm ~-
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O Senado Federal resolve: 

An. 1° É criada, no âmbito do Senado Federal, a Comissão de 
Relações com a Sociedade Brasileira (CSB), em capíter permanente. 

An. 2° . A Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira será 
integrada por 27 (vinte e sete) membros. 

te: 
Art. 3° À Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira compe-

I - realizar; de iniciativa própria ou por solicitação 
daquelas, audiências públicas com entidades da socieda
de civil, para instruir matérias em apreciação pelo Sena
do ou tratar de assunto de interesse público relevante; 

II - ftalizar estudos e determinar pesquisas que 
orientem as ações do Senado em relação às expectativas 
globais ou específicas da sociedadç; 

m .~ estabelecer e mánter canais de comuni~ 
permanente e organizada com as chamadas organizações 
não·govemamentais (ONG) paia o intercâmbio de opi
niões sob~e questões específicas colocadas ao exame do 
Senado e receber proposições sobre assuntoS de iniciati
va do Legislativo; 

IV - receber petições, reclamações, representações 
ou queixas de qualquer pessoa ccintta atas ou omissões 
das autoridades ou entidades públicas e diligenciar que 
sejam verificadas e, se for o caso, atendidas, dando ciên
cia aos solicitantes sobre as providênci.as tomadas; 

V - fixar princípios e normas de relacionamento 
do Senado com os órgãos de comunicação; 

. VI __ estimular a implantação de mecanismos de 
fiscalização dos atas do Governo, valendo-se do concux
so de entidades da sociedade civil organizadas e dos re-
cuxsos da Casa. ·· · 

. 1\J:t_ *o. As competências do art. "90, Incisos II, IV e XIIT, em conso
mncia com as disposições dos arti: 93, 94, 95 e 96 do Regimento Interno 
do Senado Federal, serão exercidas pela Cóinissão de Relações com a So
ciedade Brasileirâ e, supletivamente, pelas demais comissões, segundo a 
matéria objeto de exame. 

An. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICAÇÃO 

Há três anos, em 8 de outubro de 1991, apresentei este projeto que, 
infelizment;e, não foi_votado neste período. Agora, ao reapresentá-lo, con
sidero não apenas válidos os argumentos da minha jusrificativa, mas en-
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tendo ser necessário, mais do que nunca, estabelecer um cantata perma
nent~ com toda a sociedade. 

Em oumbro de 1991 apresentei a seguinte justificativa: 
As relações entre o Senado Federal e a Sociedade Brasileira se pro

cessam, na prática, com a intermediação, ~em sempre isenta, da mídia. 
Com di:ito, salvo o relacionamento mter pares verificado no dia-a

dia dos trabalhos parlamentareS e as comunicações fortUitas entre eleitor e 
deito, pouco escapa à mídia oligopolista. 

E mais: o parlamento - onde individualizamos o Senado Federal -
particulariza suas attnções no trato das relações internacionais quando 
cria uma comissão permanente -a de Relações Exteriores e Defesa Naci
onal - ao mesmo tempo que descura das "rclações internas", talvez por 

entender que das se diluam entre as atribuições dadas às demais comis
sões. 
- Se este. é o entendimento, acreditamo-lo equivocado. Se a omissão é 
consciente e atribuída à idéia de desimportância do rema, o equívoco se 
toma ainda mais flagrante. 
· As grandes empresas e corporações nacionais e internacionais dão 
status de primeiro nível aos órgãos de relações públicas, comunicação 
social ou marketing, preocupadas em manter, em :Jto padrão, suas rela
ções com a clientela atual e potencial. 

Para o Senado Federal, essa "clientela" se traduz na própria socieda
de global, pois que vai além do universo dos cidadãos eleitores. 

Ouvir diutumamente a sociedade e por da serem ouvidos, sentir
lhe os reclamos, indagar de suas expectativas, seus anseios, opiniões e im
pressões, são tan:fas indelegáveis de seus representantes no parlamento. E, 
para ~-lo bem é preciso implantar os mecanismos para que isto se faça 
de forma organizada e institucionalizada. Necessário, ainda, que a preocu
pação vá além dos"cuidados com a aparência, a imagem, o marketing. É 
fundamental transformar o cliente (a sociedade, portanto) em parceiro do 
nosso processo de aperfeiçoamento, já que esta mesma sociedade é a razão 
de ser e o objeto de toàa a preocupação de uma·. Casa do Parlamento. 

làmbém não se trata de ouvir com a intciímediação de terceiros, 
nem mesmo de apenas ouvir e providenciar uma resposta impessoal e dis
tante. Há que ouvir e fàlar, ser indagado e responder, interpelar e obter 
respostas. Enfim, dialogar. Direta ·c pessoallnente sempre que possível. · 
Usando de mecaóismos vários, dentre os quais o ideal é o diálogo face a 
face em audi~ aos cidadãos, individualmente ou por representantes 
em associações de grupo, classes, etc. 

As respostas que se derem à sociedade, as promessas que se fizerem, 
as expectativas que se criarem deverão refletir o entendimento de um gru
po de 5enadotes que receba delegação de seus pares para falar em nome da 
instituição. 

Com este intuito, é que submetemos ao exame do douto Plenário 
da Casa o presente projero de resolução, que institUi, em carátcr perma
nente, a Comissão de Relações com a Sociedade Brasileira. 
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Sua tarefa será suprir funções e atribuições que, por serem de todas 
as comissões, acabam não sepdo de nenhuma. E, ainda, desempenhar ou
tras rujo exercício não foi cogitado ou que não se ··encontram em foro 
adequado ao seu desempenho. 

Nóssa expectativa, ao submetermos está proposição à deliberação 
de Vossas Excelências, é de que, acolhida, venha a dotar esta Casa de um 
fórum propício ao contato permanente, organizado e institucionalizado 
com a sociedade em geral. Desse intercâmbio de idéias, propostas, su
gestões e informações, esperamos os melhores resultados, materializa
dos .em relações mais profícuas com a sociedade em geral, mais 
amadurecidas e correras coin a mídia nacional, mais tranSparentes e ob
jetivas com a sociedade organizada e mais engajada e produtiva nas suas 
intervenções em getal. 

· Sala das Sessões, 1° de fevereiro de 1995 

Senador PEDRO SIMON 

PROJETO DE RESOLUÇÃO 
N° 'DE 1995 

Di.spõ.e sabre a au~pam re~ de almls na 
Edificia tio Senado Federal. .. ' . . 

O Senado Federal resolve: 

Art, 1° As alterações c_ue afetem a estrutura e a concepção 
· arquitetônica, ou comprometam a destinação do Plenário, de seus salões, 
salas, gabinetes ou quaisquer de suas dependências observarão· o disposto 
nesta Resolução. • 

Art. 2° As obras que não constituam recuperação das instalações do 
Edificio do Senado Fedetal serão submetidas à decisão c autorização do 
Plenário, mediante Projeto de Resolução que especifique as obras a reali
zar, acompanhado de projeto arquitetônico, do detalhamcnto dos custoS, 
além dos cronogramas ffsico c financeiro de suá execução. 

§ 1° Obras de reruperação que não possam ser realizadas pelo pes
soal próprio da Casa também deverão ser submetidas ao Plenário. 
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§ 2° A execução das obras será acompanhada e fiscalizada pela 
Subsecretaria de Engenharia, quanto ao aspectO físico, e, pe!::. .A nr:lit.oria, 
no tocante aos respectivos desembolsos. 

/ 

Art. 3° A Mesa do Senado Federal, no prazo de 90 (noventa) dias, 
regulamentará o disposto nesta Resolução. 

Art. 3° Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

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

JUSTIFICAÇÃO 

· O Senado. Federal tem sido palco de obras al~ente custosas de 
adaptações c: mudanças de insralaçõc:s de alguns de seus ótgãos, como as 
das Subsecretarias de Edições Técnicas c: a de Assist~ncia Médica c: Social, 
com o propósito de: criáção de: novos gabinetes para Senadores. 

Acontece: que:, desde: o advento. da Constituição de 1988, - há mais 
"de: seis anos, portanto - não ocorreu nenhum acéscimo no número de 
Senadores, de modo a justificar a criação de novos gabinetes._ Acresça-se a 
isto, o fato de: a Nação inteira, c: o setor público em particulat; estarem 
voltados para a economia de: meios, visando à recuperação c:conômica do 
País c: à erradicação da inflação que:, por tantos anos, infelicitou o povo 
brasilc:iro. 

Esses c: outros motivos, como a transf~cia dos serviços médicos 
para local de acesso mais diffcil c: a pretenSão de mudar o restaurante dos 
Senadores de uma localização já tradicional c: privilegiada em termos de: 
proximidade dos gabinetes dos Senadores c: do Plenário da Casa, levam
nos a indagar da necessidade dessas obras. 

As instalações do Senado Federal constituc:nl património público a 
ser mantido, administrado c: conservado pelo universo dos Senadores, qw: 
tranSitoriamente as nriliza!TI, observada, ainda, a né:cc:ssária harmonia i:om 
a Casa contígua - a Câmara dos Deputados. É indispensávc:l, portanto, 
que: alterações em seu c:diffcio-sede sejam aprovadas por todos. 

Pc:los motivos expostos, submeto ao alto tirocínio de: Vossas E:xcc:-
1~ o presente Projeto de: Resolução, contando com a colaboração de 
todos para a sua rápida tramitação c: aprovação. 

Sala das Sessões, em 1° de fc:vc:reiro de 1995. 

Senadm PEDRO SIMON 

Fevereiro de 1995 
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a pala
vm para uma Comunicação de Liderança. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavr.o V. 
Ex•, na fOJJDa. regimental. EOI' cinco minutos. 

O SR. ESPERIDIAO AMIN (PPR-SC. Como Uder. Para 
uma connmicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn e 
Srs. SenadoreS, pretendo utilizar menos tempo do que disponho. 

Sr. Presidente, o seu pronunciamento de ontem e o discurso 
do Senador Pedro Simon, com o aparte altamente esclafecedor do 
Senador Bernardo Cabral, e a manifestação do Líder do PMDB, 
Senador Jáder Barba.Iho. induzem-me a esta comunicação eJB 
nome da Lidexança do meu Partido. Quero dar conhecimento ao 
Plenário de que não considero de minha autoria a primeira propos
ta de emenda constitucional que a atual Mesa recebeu; sou um de 
seus subscriton.s. Eu a encami.Dbei a todos os Srs. S~dores para 
conhecimento. Considero que o texto não é perfeito, mas pretende 
satisfazer algo que foi diagnosticado como necessário em tOOos os 
pronunciamentos - como o do Presidente do Senado, quando da 
sua eleição, e os realizados ontem. na abertura da nova Sessão Le
gislativa - e nas manifestações que já estainos ouVindO e conhe-
cendo nesta Casa. · . • 

POl' isso, além de dar conhecimento àqueles que não pude
ram. por qualquer :razão, subscrever a proposta de emenda consti
tucional, quero pedir o apoio de todos os Partidos. e Lideranças e a 
participação de todos os nobres Senadores, nossos Pares, para que 
este texto veDha a resultar numa providência saneadora: impedir a 
edição abusiva de medidas provisórias e a sua reedição, também 
abusiva. · 

Como último registro, faço questão ae assinalar que, dentre 
tantas assinaturas ilustres, pude colher? com muita hom:a, a do Re
lator da Constituição de 1988, o nobre Senador Bemardo Cabral, 
que certamente sobre este assunto vai poder brindar-nos, quando 
julgar oporumo, com sua manifestação para esclarecer o equívoco 
institucioml em que estamos incoo:endo. 

Peço encarecidamente que todos colaOOrem. no sentido de 
que o Congresso dê esse passo decisivO para reabilitar a função le-
gislativa. . . 

Sr. Presidente, sn e Sxs. Senadores, tenho em mãos cópia 
de oficio da Associação Comercial e IDdustrJal da Grande Floria
·llÓpO!is. endereçado ao Presidenie Femando Henrique Cardoso, re

. novando uma já antiga e absolutamente legíti.ma reivindicação da 
entidade e de toda a sociedade ~. que é a elevação do 
Aeroporto Hercílio Luz à condiçlio de aeropor19 internacional. 
Vale lembrar que o Aeroporto Hercllio Luz oferece todas as condi-: 
ções técnicas J1<COSSárias à sua intemacionalização e que tal provi
dência é fundamental para dar suporte ao crescimento econômico 
e melha= a qualidade de vida de grande parte da populaçlio cata
rinense. 

O Estado de Santa Cal.arina, como é do conhecimento geral. 
tem ~de potencial de riquezas e inconte$tável pujança na árdua 
tarefa de promover o crescimento econômico simultaneamente 
com a distnõuição da renda e a melhoria das cOndições de vida do 
seu povo. Seu perfil econômico, alt.amente diversifiCado. contere
pia com eqüidade todas as regiões. Com quatro milhões e quinhen
tos mil habitantes, ou pooco mais de três por cento da população 
brasileira. o Estado coleciona uma extensa série .de primeiras colo
cações. tanto na. produção agropecuária quanto no ·setor industrial. 

Matéria intitulada O Modelo Catarinense, publicada ho ano 
passado pelo joinal Gazeta Mext:antll. atesta essa posição de desta
que de Santa CatariDa no cenário brasileiro. Entre outros produt.oo, 
Santa ~ é O maior-produtor_ nacional de móveís residenciais, 
confecções de algodão, copos de cristal, compressores, geladeiias, 
motores elétricos, cerâmica. tubos de PVC e qtiVão; e, ainda,. em 

f>esca. ca::ne snfu&. e d-e aves. maÇã, mel, alho e cebola, para fi;.:a: 
DOS mais iinj)ortantes. 

Há que se destacar, também, o potencial b.nístico do Estado, 
com suas bele~ naturais e um litoral privilegiadíssimci. como sa
lienta a associaçãC:rsignatária do ofício: ''Este Estado e as empresas 
que nele trabalham- assinala o documento - vêm investindo sig
nificativamente para atingir a qualidade total dos seus produtos e 
serviços. e em especial no turismo, promissora atividade económi
ca. fonte geradora de empregos e de uma gama in.fmita de oportu
nidades. que não degrada o meio ambiente. e com uma inesgotável 
matéria-prima. a rica natureza catarinensC". 

Efetivamente, Sr. Presidente. s:n e Srs. Senadores, o Esta
do que tenho a honra de representar neste Egregio Plenário tem 
cerca de quinhentos quilêimetros de um litoral belíssimo. além de 
cidades históricas, de rico folclore e e festas tradicionais, como a 
célebre Oktobetfest, que se realiza anua.bnente em Blumenan. A 
capitaL Florian6polis, foi aquinhoada com nada menos que qua
renta e duas praias. avidamente procuradas por turistas brasileiros 
e estiangeiros, especialmente dos nossos países vizinhos. 

Nos últimos anos, Sr. Presidente, Santa Catarina tem recebi
do quase meio milhão de turistas, sendo mais de um terço deles 
procedente da Argentina, do Uruguai e do Paraguãi. somente-no . 
verão de 199211993- e aqui reporto-me novamente às informaçõ
es do jornal Gazeta MercaD1il - os nuistas deix.a.tam. na capital do 
Estado cerca de cento e oitenta milhões de dólales, num cálculo 
modesto. Na ocasião, o Aeroporto Hercílio Luz. objeto da reivin· 
clicação que se apresenta ao Presidente da República. n:cebeu nada 

-menos que trezentos e treze vôos ~ o que reforça a argu
mentação da sociedade ~e em favor de sua internacionali
zação. 

A grande proan:a pelo lazer em Santa Catarina contribuiu 
também para aquecer os negócios imobiliários, e ·a descoberta tar
dia . do potencial ca1arinense permitiu que, graças à consciência 
ecológica. boje existente, a ocupação do solo oconesse sem danos 
ao património histórico, cuJ.tmal e ambientaL Outra indústria flo
rescente no Estado é a de infotm.ática, acentuada com a implanta
ção do pólo tecnológico da Grande Floríanópolis. Essa indústria, 
que ltwlica pesquisas de ponta e domínio da ciência aplicada, tem 
em COIIlllD1 com o turismo a vantagem de não poluir, contribuindo 
para a preservação do ambiente. . . . 

Todo esse potencial de Santa Catarina; que tem sido mcio
nalmente explorado e que propiciou notável crescimento cconômi
co nas últimas décadas, assegum, juntamente com a inata vocação 
de um povo pam o trabalho e para o deseJ;LVolvimento e com a rea
lidade do MEROOSUL, um fulnro de gcmdes perspectivas. Para 
~ cootn"bui também a localização do J?stada. pennitindo sua in
tegração com gtandes ~ cometciais dentro e fOJ:a do País, 
como São Paulo, Porto Ale~ Buenos Aires, Montevidéu ou Af... 
sunção. N""ao se pOdo ignorar, Sr. Presidente, que o MERCOSUL já 
é uma realidade: os empresários catarinenses., que exportar.un aos 
paíSes integrantes Clesse novo bloco cento e noventa e sete milhões 
de dólares em mercadorias diversas, em 1992. elevar.un esse valor 
para duzentos e noventa e três milhões de dólares·no ano seguinte. 
As expectativas são as melhores possíveis., até porque as empresas 
catarinenses alcançazam um nível tecnológico que sustenta sua 
competitividade nos mais diversos meteados do exterior. 

Diante desse quadro, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, 
toma-se mais fácil entender os motivos porque o empresariado, os 
govemantes e a sociedade catarinense reivindicam a intemaciona.· 
lização do Aeroporto Hetcilio Luz. Tomo a hõerdade de reprodu
zir as palavras do Presidem.c da INfRAERO, Luís Carlos Accioly, 
em entrevista concedida no ano passado ao Co"eÜJ Braz.iliense:1 
"O aeroporto tem sua importância como equipamento ligado à ma·. 
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llia de transportê. Num pais como o Brasil, o aeroporto se toma 
mais Unportante, por sua grande extensão tenitorial. Essa impor
tância é interna, na integração de divenas localidades ao restante 
do País. e ex tema. especialmente no fluxo de turismo e ~ Carga 
aérea". 

No que respeita aos tr.msportes. de modo geral. Santa Cata
rina está bem "setvida. Com uma área que represeiJta apenas 1.12 
por cento do t.eJ:ritório nacional, dispõe. no entanto. de mais de ses
senta mil quilômetros de estradas, além de mais de mil e duzentos 
quilômetros de ferrovias. De seus vinte e sete aeroportos, três ope
ram xegulanneote com jatos comerciais - os de Joinville. Nave
gantes e o Hen:ilio Luz, de Florianópolis, enquadrado ua condiçiio 
de aeroporto m.temacional altemalivo. Essa condição sigi:rifiC:a que 
o Hercílio Luz pode receber vôos internacionais. como tem ocorri
do, porém excepcionalmente. e não de for.ma regul;l! .. 

A iDtemacionalização do Hercílio Luz., portanto, não impli
ca ônus extraordinário ou reformas complexas. bastando dizer que 
o Ministério da Aeronáutica, em abso1Utõ, iiãõSe opõe a tal trans
fotmação. A reivindicação-que ora se encai:nibha ao Presidente 
Fernando Henrique ~ardoso. no oficio a que me reT:rio, dirige-se 
também aos MinislroS da Agriculmra. .da Saúde, da Fazenda e da 
Justiça. pa13 que. mantendo suas equipes de fiscalização e controle 
operando permanentemente no aeroporto, este possa Operar võos 
intemacionais de fc;mna regulai, e nãO do modo precário como 
hoje acontece. Não custa lembtar que na última temporada o Aero
porto Hercllio Luz recebeu e despadlou cento e vinte e ciilCO mil 
passageiros, boa parte dos quais eram esiiangeiros. Além disso, 
deve-se destacar o fato de que já operam hoje com Vôos .interna
cionais, no Hercílio Luz. a Aerolineas Argentinas e a Ph.!na. além 
das empresas nacionais V ARIG. V ASP. TR.ANSBRAS~ e as re
gionais Pantaual, Rio-Sul e TAM. 

Como se pode petceber, a internacionalização do aeroporto 
não oferece maiores complexidades, pois o Hercllio Luz já opera 
com vôos intemacionais e, tecnicamente. não-denianda obras de 
vulto. A providência que se requer é bastante simples, n;~as os re
sultados para a ecouomia, para o turismo e parn. a melhoria das 
COD.dições de tianspOrte do povo catarinense serão altamente bené
ficos. Assim. endossando os argumentos de meus conterrâneos, 
que anseiam por essa providência há uma década, solicito o indis
pensável apoio dos nobres colegas a essa justa causa e apelo ao 
·Presidente Fernando Henrique Cardoso e aos Ministros das pastas 
competentes paza que a sociedade catarinense possa ter seu pleito 
atendido. 

Muito obrigado, Sr. PresideDte! 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 

ao nobre Senador José Eduardo Outra, do Partido dos Trabalhado
res do Estado de SOJ:gipe. Lembro a S. Ex• de que dispõe de viDte 
minutos. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT .SE. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão Qo otador.)""" Sr. Presidente. sr-s e 
Srs. Senadores, desnecessário seria dizer da minha einoção e da 
minha alegria ao ocupar esta tnõuna, como Senador da República. 
pelo Estado de S~ emoção e alegria de alguém que a ocupa 
sem nunca ter estado em tribuna de qualquer parlamento, seja a ní
vel municipal, estadual ou federal; emoção de alguém que come
çoo. a sua atividade política no Movimento Esrudantil da década de 
70. Aquela geração pode não ter tido a mesma carga de romantis
mo e de tragédia da geração de 60, nem igual irreverência e novi
dade da geração de 90; mas, sem dúvida alguma. contribuiu sobre
maneira para a instituição das liberdades democráticas de nosso 
País. 

É com emoção e alegria que venho a esta tribuna dizer da 
oportunidade de suceder alguém que foi, sem dúvida alg.nna. uma 

referência na luta demócrátiCa pata a minha ge!ação, Cf.Je é o· Sena
dor Pedro Simon. com quem a partir de agora voo ter a alegria e a 
honra de conviver nos trabalhos do Senado FederaL 

Neste m~ primeiro discurso nesta Casa não poderia deixar 
de fazer uma refeiencia ao instrumento que considero o responsá
vel pela minha presença aqui neste momeJJ1o. RefJIO-.me ao meu 
Partido, o Partido dos Trabalhadores, que, ao ser criado, há quinze 
anos, despertou os mais diversos preconceitos çla direita e da es
querda. Hoje, no entanto, passados quinze anos, mantém a sua vi
talidade e rebeldia naturais a um Partido de quinze anos., mas acu
mulando também a sua manuidade e conseqüência. 

Trata-se de um Partido considerado até pelOs adversários, 
talVez, o único que possa ser chamado como tal na democracia 
brasileila. A pi6pria representação do Partido dos Trabalhadores 
nesta Casa evidencia a importância que ele emprestou à consttu
ção da delllOCillcia brasileiri. E que outro Partido pennitiria estar 
aqui presente. representando o Estado do Rio de Janeiro, uma mu
lher negra e favelada, como ela mesma faz questão de se apresen
tar, se"não a Senadma Benedita da Silva? E que outro partido teria 
a bÕm:a de trazer cOmo seu represem.ante nesta Casa. repre
sentando o Estado do Acre, senão a Senadora Marina Silva, que já . 
usou da palavra na sessão de hoje? 

Além das duas Senadoras, o Partido dos Trabalhadores 
trouxe para fortalecer a nossa Bancada uma espécie de outsider da 
política. o Senador Lauro Campos. que certamente trará para esta 
Casa. da mesma forma que leva pau o PT, a necessária dose do 
bom radicallsmo, do bom embate e da boa defesa intransigente das 
.$U<ll" propostas. Espero. sinceramente, que a atuação desta nova 
Bancada do PT consiga continuar o brilhante e solitário trabalho 
que desenvolveu na Legislatura passada o nosso Líder, Senador 
Eduardo Suplicy. 

Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores, cllego a está. Casa de
poiS de tini processo eleitoral no meu Estado, onde passei por um 
aprendizado profundo em diversos aspectos da vida política, que 
deixou claro que será iJ:nix>ssível construirmos uma verdadeira de
mocracia. se não revirmos e não trabalharmos no sentido de uma 
dr;-nv...""!"a.tização dos meios de COIXlllllicaçio no nosso BrasiL Faço 
e.~ aiümação em função do poder que enfrentamos para concteti
zann.os o processo eleitoral. Além do poder econômico, havia o 
poder concentrado de todos os meios de COIIlUilÍca.ção no nosso 
Estado. 

Um outro aprendizado que tive nesse processo eleitmal foi 
a forma que nós, do PT, encarávamos os outros Partidos, em virtu
de de uma aliança que o Pr fez no Estado de Sergipe, creio ter 
sido a mais ::Jmplã. e a mais ecumênica entre as alianças das quais 
participou o Partido dos Trabalhadores. Daquela allimça fez parte, 
além dos tradicionais Partidos de esquerda, o Partido Progressista. 
E eu, particularmente, moldado naquela tradição da esqueroa sec
tária, acostumado a encarar aqueles Partidos e aq..telas pessoas, 
que não falam pelo figurino e pelos manuais da nossa esquerda, 
com gránde desconfiança, acostumado a enc2nlr como pouco éti
cas OU pouco honestas as pessoas que não fazem parte da nossa 
confraria. tive oportunidade de convivçr com parlamentares; que, 
de acordo com o manual tradicional da esquerda. poderiam ser ro
tulados como conservadores. No entanto, a convivência. no dia-a
dia, na prática, mostroU que essas pessoas foram tão éticas, tão so
lidárias e tão fraternas como as com quem. nós, do Partido dos 
Trabalhadores, estávamos acostumados a c_onv.iver._ faço essas 
afumação para registtar esse comportamento, adotado durante a 
campanha, pelo Senador Antônio Carlos V alladares. do Partido 
Progres-sista, eleito comigo nas eleições do Estado de Sergipe. 

Sr. Presidente. s:n e Srs. Senadores, foi dito aqui que os 
ollios da sociedade brasileira estão voltados para o Congresso Na-
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ciooal empossado há menos de um mês. Temos certeza de que oS 
caminhos que começarmos a tomar. a partir de agora, como sem
pre~ estarão sendo vigiados por aqueles que nos mandaram a esta 
Casa. No sentido de fortalecer o Congresso Nacional e de corrigir 
as falhas da legislação brasileira, detectadas por ocasião da CPI do 
Orçamento, é que tomei a iniciativa de, nesta primeira sessão. en
caminhar um'projeto, que foi, originiui.ameni.e.. encâminhado pelo 
Oepltado José Dirceu. na Câmara dos Deputados e arquivado em 
decOITência do Regimento Interno daquela Casa. Trata-se de um 
projeto que prevê que as instituições fmanceiras ficam obrigadas a 
fornecer, mensalmente, à Secretaria da Receita Federal informaçõ
es relativas a operações fmanceiras superiores a 20.0C>O UFIR.s, 
efetuadas, no período, pelos usuários dos respectivos serviços. 
Acreditamos tratar-se de um projeto que conlnõuir.í para impedir 
uma pnítica habitual em diversos países do Terceiro Mundo. ou 
seja. o p<XICO controle que a Receita. Federal tem sobre 3$. operaçõ
es financeiras, propiciando a proliferação das chamadas contas 
fantasmas e das contas laranjas. Cremos que tal projeto contribui
:cí sobremaneira para que baja este c_ontrole por parte da Receita 
Federal e, desde já, peço o apoio dos meus Pares para a sua apro
vação. 

O Sr. Antônio Carlos VaDadares - Permite-me V, Ex .. 
umaporte? . · 

O SR. JOS~ EI)UARDO I)UTRA -Ouço com prazer o 
nobre Senador AniÕnio Carloo Valladares. 

O Sr. Antônio Carlos VaDadares - Senador José Eduardo 
Outra, é mna alegria muito grande pronunciar~me no recinto desta 
Casa, pela primeira vez, por intefmédio de um aparte·. Ainda farei 
o primeiro discurso no decomrr deste mês e gostaria de_ me con
gratular com as palavras de V. Ex ... no seu primeiro discurso que 
faz no Senado Federal. principalmente porque é dentro daquela tê
Dica que defendemos na campanha, na defesa intransigente, junto 
ao Poder Legislativo e aos nossos colegas, do fortalecimento da 
democracia e do próprio Parlamento. Hoje mesino tivemos uma 
reuDião que.posso CODSiderarhistórica e oportuna. Téndç em vista 
esse objeJ.ivo maior de todos n6s que propugnam.os pelo fortaleci
mento do Legislativo. pela credibilidade do parlamemar. O Presi
dente do Senado, o Senador José Sam.ey, hoje. na reunião que 
manteve conosoo, da qual V. Ex" também participou, <la Mesa do 

. Senado. teve a ocasião de, levando à frente todas aquelas palavras 
prormnciadas no seu discurso de po$SC. e ontem na sessão de inSta
lação dos nossos traba]!J:os, criou uma comissão, que já-está prati
camente fOilllllda, dependendo apenas da aprovação do Plenário 
desta Casa, pela modernização do Senado Federal e do Congresso 
Nacional. Isso diz bem das intençlies reveladas pelo nobre Presi
dente desta. Casa e por todos aqueles que compõem o Congresso 
Nacional neste instante hist6rico que vive -nosso País. Agoxa mes
mo ouvimos um pronunciamento candente e oportuno do Senador 
Pedro Simon, referindo-se a assuntos dessa natureza,. ~sa ordem. 
E é neste momento que a.p:Sio iritegralmente o projeto que V. Ex• 
está apresentando ao Senado Federal Ao mesmo tempo, felicíto-o 
pela oportuDidade ímpar que o povo sergipano concedeu a V. Ex•, 
jovem lutador e balalhador do Partido dos Tiabalbadores que. du-
13.D.te a campanha, revelou uma grande capacidade de trabalho e, 
atxavés de sen discurso, seu trabalho. seu mérito, chegou ao mais 
alto cargo no Legislativo do Brasil- o Senado Federal- com me
recimento, competência e brilhantismo. Não tenhO a menor dUvida 
de que seu t::r.lbalho aqui será de grande proveito para o fortaleci~ 
mento do nosso Legislativo e para a valoõza.ção da democracia 
br.lsileü:a.. 

JOSJ!: E»UARDO »UTRA- Agradeço as palavns do no
bre Senador Antônio Carlos V alladares. Tenho certeza de que jun
tos ~guiremos cumprir os compromiSsos-que assunrimos em 

praça pública, quando das eleições de 1994, no nosso E.stado. 
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. quando uma pessoa. 

um cidadão, é eleito como representante-de um Estado, de um Mu
nicípio. de um agrupamento de brasileiros. ele chega à Casa a qual 
foi enviado, sem dúvida alguma, com muítas expectativas. Chega. 
como se diz, tenlando abraçar o m11ndo com os braços e as pemas. 
Dizem que quando começam o tiabalho parlamentar alguns se de
cepcionam, vendo que é necessário estabelecer algumas especiali
dades_ da_sua atuação parlamentar. 

Quero dizer aos senhores que a minha atuação nesta Casa 
naturalmente se pautar.í por duas vertentes que formam a minha 
trajetória política e-a ·mfuha ptópria per.;óDalídade. Como mililante 
do movimento sindical, como ex-Presidçnte do SindicatQ dos Mi
neiros. como membro da Direçãó Nacional da Ceniia! Única dos 

_Trabalhadores no periodo de 1988 a 1991, sem dúvida alguma. as 
questões que digam ~to ao coo;mto dos trabalhadores brasi
leiros deverão merecer a minha atenção espociaL Além disso, 
como geólogo, como militante do movimento em defesa dos m
cuisoS minerais btasileiros, procmarei também dirigir uiria parte 
da minha atuação pa1ll esse tema. por entender que ele é funda-

--.ment<ll para os ~ do desenvolvimento deste País, por en- , 
tender que os recursos minerais brasileiros, aliás, como os m::ur
sos minerais de um modo geral, não renováveis, têm que. necessa
riamente. ser regidos por uma política que preveja sUa explomção 
de maneiia racional. sob o risco de colocatDlos as gerações futuras 
frente a sérias crises-de abastecimento. 

Neste momento as propostas do liberalismo apontam no 
sentido de qUe devam acabar-os incentivos para a Região Nordes
te, de (lu e se deve ~de nianeira igual as diversas regiões brasi
leiras. A nossa posição é de que- não se pode construir o-igualita
rismo, tratando de maneita igual "'a!idades desiguais. Entendemoo 

· t.a_JD.bém que deva ser revista a fotma como vêm -sendo desenvolvi
do~ os projeios de inceritivo à Região nonlestina. 

- Apesar de serem desenvolvidos com a intenção de xcsgatar 
-. cidadania daquelas populações. com a intenção de diminuir as 
desigualdacles regionais. "" projetas só têm servido, na prática. 
para fortalecer as organizações, fortalecer os setores sociais qUe, 
histórica e seCula.Im.eDte, são dominantes naquela região e que são, 
em suma. os grandes responsáveis por essa desigDaldade. 

Sr. Presidente, Sr's e Srs.. Senadores, para concluir as mi~ 
nbas palavras.- gostaria de dizer que, provavelmente. teremos aqui 
-embates duros, embates acala:ados. Mas assumo desde- já o com
promisso de que, de minha parte, esses embates deverão se restrin
gir ao debate. das idéias. ao debate dos projelos e ao debate das po-
sições políticas.~. -

A,sspmo _desde já o canpromisso de manter com todos 0$ 

meus pãres uma relação da mais alta m:banidade, da mais alta cor
dialidade. Assim, estaremos contribuindo para o fortalecimento 
desta Casa, par.o o· fortalecimento do Poder Legislativo e pa1ll o 
fortalecimento da democ:mcia. . . 

_ _ E espero. sincer.uitente, comosponder ils expectalivas dos 
184 mil sergipanos que me escolheram pa1ll representá-los nesta 
Casa e estar à altura da tarefa que o povo sergipano me confiou. 

O Sr. Ed"""'o Suplicy - V. Ex" me permite um aparte, 
Senador José Eduardo Outra? 

O SR. JOSJ!: E»UARDO I)UTRA- Concedo o aparte ao 
nobre SenadOr Eduardo Suplicy, Lf~ da nossa Bancada. 

O Sr. Eduardo Supiicy - E com alegria, Senador José 
Eduardo Outra. que ouço a sua mensagem,. vinda de Sergipe, com 
tanta foxça. Mensagem de quem, desde os tempos de estudante, lu
tou por ideais que consubstanciam boje a história dos quinze anos 
do Partido dos Trabalhadores. V. Ex", oomo geólogo, b:abalbador 
da Cia. V ale do Rio Doce. ex-Presidente do Sindicato dos Minei-
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ros, dará eXtiaordinária contribuição ao Senado Feder.U. Com uma 
visão CIÍtica sobre a forma segunda a qual se procurou desenvolver 
o Nordeste brasileiro. V. E<". desde o primeiro dia. mostra que .é 
preciso, sim, pensar-se em fOIID.aS de ajlstar o desenvolvimento, 
acabar com os desequilíbrios tegionais no Brasil. V. Ex• destacoo. 
a maneira como procedeu-se COII1 relação aos incentivos fisCais, 
cteditic:ios pala a SUDENE. que muitas vezes acabaram sendo dis
totcidos em seus objetivos. Não se tendo o devido cuidado, aca
bou-se contnõuindo pam que, por formas iriadeqU:adas, surgisse 
um novo meio de conceDt.raçã.o da renda e aa_ riqueza naquelas re
giões. Daí por que se faz necessária uma visão crítica pata ajustar 
o tipo de desenvolvimento. V. Ex .. dará enorme contribuição para 
nossa Bancada,. também como membro suplente da Mesa Diretora. 
Quero assinalar. Presidente José Samey, que considerei importante 
a decisão da Mesa Diretora de permitir a preseriÇa dos suplentes 
nas reuniões, confonne coDlllnicou-me o Senador José Eduardo. 
Aliás, esse foi o propósito de V. fu.• quando fez uma visita à ri.OSsa 
Bancada. Sendo assim,. todos os suplentes estarão a par do que 
pensa a Mesa sobre um determinado assunto na hora de tomar de
cisões importantes. Senador José Eduardo Outra, ainda hoje assi· 
nale,i. como positivas, certas iniciatiVas-da Me~ cm seus primeiro~ 
passos, tais como a formação de uma comissão de Senadores, com 
a qual inclusive voo colaborar, no sentido de melhor apreciar, vo
tare ela~ o Orçamento da UDião. Em outra -eoriiiSsão, aqui já 
comentada pelo SeDador Ney SuaSSUDa, poder-se-o apresentar pro
posições no sentido de melliorar o funcionamento da Casa. Consi
derei importante lambém a medida de disciplinamento do' uso da 
GráfJ.Ca.. Todavia. uma medida preocupou-me, qual seja, aquela 
que diz respeito ao ingresso de visitantes na Casa pela portaria 
principal. Sugiro até que seja feita nova reflexão sobre essa medi
da. Reconlava a Senadora Marina Silva que~ na Bíblia. está escrito 
que pela porta princip&I entram as pessoas amigas e os cidadãos do 
povo; pelas janelas, entram os salteadores. Assim, por que por ou
tras portas entrarão os visitantes. cidadãos do povo, se eles pode
riam contitmar entrando pela porta principal? Eu gostariã que de
pois hoovesse uma melhor reflexão sobre esse- assunto por parte da 
Mesa Diretora. Concluindo o aparte, eu gostaria de informar a toda 
a Casa que os Líderes do PT Iio Senado e na Câmara entraram, há 
duas semanas, com representação junto à Procuradoria-Gemi da 

. Repíblica sobre o qu~ nos pareceu falta de ísonomia no Decreto-
Legislativo dos Parlamentares. E o Procurador-Geral da Repúbli· 
ca, Aristides Junqueira Alvarenga.. na tarde de hoje, deu entrada à 
ação direta de inconstitucionalidade sobre os aspectos que consi
deroo inadequados do Decteto-Legislativo, atendendo, em parte. à 
representa.ção·citada. Cumprimento V. Ex .. e desejo-lhe o melhor 
mandato, que certamente honrará o voto do povo de Sergipe a V. 
E<". Muito obri~ado. 

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Muito obrigado. Eu 
queria apenas registrar que a determinação levantada pelo Senador 
Eduardo Suplicy não foi objeto de discpssão, pelo menos na reu
nião da Mesa da qual participei boje. Tomei conhecimento dela 
pouco antes de subir à tribuna. 

Para encenar, espero estar a altura da tarefa que o povo ser
gipano me confiou ao me eleger Senador da República. 

Eram essas, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, as pala
v.ras que tinha a dizer na tarde de hoje. Muito obrigado. (Palmas) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ney Suassuna. _ _ ___ _ 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguin· 
te díscuxso.)- Sr.Presidente. Sn e Sx:s. Senadores, o Presidente da 
República deverá anunciar nos próximos dias a loca]._~ção esco
lhida para se implantar a 12 .. refmaria de petróleo do_ B~il. Prova,~ 

, velmente, a última a ser instalada neste milênio. 

Segundo informações da PETil.OBRÁS, veiculadas pela 
imprensa. com a entrada em funcionamento dessa unidade prevista 
para 1999. a Companhia ter.\ completado um progmna de investi
mentos da OidetJ;I de US$ 4,5 bilhões no periodo C<>ltlplOCndido 
~ 1994 e 2<XXJ, o que significa um investimentO médio deUS$ 
900 milhões/ano. · 

Ao fmal deste século, a sua capacidade de pro<""•amento 
terá sido elevada em 34%, o que vale di=, a produção. após com· 
pletaro ciclo de investimentos. será maior em S26 mifbarrlsfdia. 

Ainda de acordo com a e~ as simulações com vistas a 
-estabelecer estimatiVas de produção dão conta de que nesse petio
do o consumo de petróleo crescem à razão de 4 a 5% a.a., acompa
nhando um PIB que variará j>OSiiiV3.mente entreS e 6%. 

Já em novembro de 1994, o consumo nacional de derivados 
de petriSloo endossou a necessidade de ampliação da capacidade 
inst.ilada ao.registrar um incremento de 10% em relação a igual 
período do ano anf.erior. .. _ 

Dessa fonna. a PE1ROBRAS deverá apresentar ao Senhor 
Presidellle da República, já nos proximi>s dias, os estudós prt:Jimi. 
nares Com as alternativas para a realização do investimento. 

Falando dç suaS esper.mças no futuro e do lugar de destaque 
que·deve caber ao Brasil no panocama internacional, em seu dis
curso de posse, o Presidente Fernando Hemique Caidoso fez a se
guinte afmnáçãb: 

Eu estou convencido de que os únicos obstáculos importan~ 
tes que enfrenraremos pma ocupar esse lugar vêm dos nossos dese-
quihôrios inl.emos, das desigualdades exttemas entre regiões e 
grupos sociais. 

A geração -de empregos vii:á com a retomada do crescimen~ 
to, mas não automaticamente. 

Seguindo a mesma linha de :raciocínio, em m~niio da SU
DENE na última serilaD;l, o MiDistro da Fazenda declarcu enfatica· 
mente não ser o Nordeste uma questão regional e, sim, nacionaL 
Segundo José Setra, resolver os problemas do Nordeste senl resol· 
ver um _grave problema nacional. 

E nesse contexto Sr. Presidente, ~s e Srs. Senadores. que 
entendo se deva inserir a_disrussão da localização ideal da Refma
ria. • 

E é nesse contexto que iàço umapeloemproldo meu Esta-
do, a Para.I"ba. · 

Se as desigualdades inter-regionaís são graves no- Brasil, no 
plano intra~regiona.I as coisas não são melhores. 

É urgente qualificar ações de govemo no sentido de aliviar 
as gritantes diSparidades que convivem hoje dentro da Região 
Nordeste-. · 

Acredito ser natural e saudável a competição entre os Esta
dos nordestinos parn. abrigar esse mega projeto. Armai, trata-se de 
um ._...ndimento de US$ 1,5 bilhão, com capacidade de gera· 
ção de ttinta mil empregos (diretos e indiretos~ Talvez, o úhimo 
grande ,empreendimento da década. 

Admitindo, a exemplo do Presidente, que empregos não 
surgem por geração eSpontânea, é nanual - repito - que os Esta
dos se Ian~m politicamente à busca da melhor avaliação, ~m vis
tas ao enquadr.unento no perftl desenhado pela PETROBRAS. 

Todavia, é preciso atrelaf OS indicadõres de viabilidade téc
nica-econômica.--fmanceira ao critério de justiça na repartição dos 
esforços governamentais. 

Com uma população' de 3.2 milhões de habitantes (2% do 
total brasileiro), à frente do Rio Grande do Norte, Seigipe. Ala· 
goas, Maranhão e_ Piauí, a Paratõa possui uma localização estr31e
gicamente peifeita em termos de proximidade das fontes de maté
ria-prima e de consumei regional. 

- Localizada numa área que faz fronteira coxri três outros pos-
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tulantes, o Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. historica
mente tem sido preterida em matéria de inversões governamentais 
por parte da União, se comparada aos seus vizinhos-candidatos. 

A assertiva é verdadeira tanto no que concerne a investi
mentos diretos no setor produtivo quanto a investimentOs ligados à 
atividades de fomento. 

Não sediamos a SUDENE nem o DNOCS. como Pernam
buco. N"'ao hospedamos _o Bança do N'mleste do BraSil nem os in
vestimentos decorrentes da condição de anfitnãO~ comõ O Ceará. 
Igualmente, não registramos a pluralidade de iniciativas nó ramo 
petrolífero, a exemplo do que ocorre em Sergipe. Tampouco COI}: 

tamos com a SAL GEMA do Rio G!liDde do Norte. 
Nossa luta tem sido quase sempre solitária. 
Entretanto, dispomos de um portO que está aparelhado para 

receber navios de grande calado e manipular, estocar e distribuir 
todo tipo de mercadoria. _ _ 

Localizado no extremo mais oriental_ do Brasil. Cabedelo 
foi, na primeira metade deste século, o maior porto expoFtã.dor de 
sisai do mundo. 

Tendo ex~ntado uma grande movimentação de navios 
e mexca.dorias no auge do metcado. d.o sisai, Cabedelo tem sido 
gradativam.ente sub-utilizado após o aparecimento dos sintéticos e 
a conseqUente petda de competitividade da economia sisaleira. 

A absorção das atividades agregadas pela operacionalização 
da Refu:.lria irá reverter as taxas de ociosidade a que opera atual-
mente. , . _ . _ , . . ____ . ___ . __ _ 

O Porto de Cabedelo está apto a viabilizar o abastecimento 
e o escoamento da produção da Refmaria. · -

Privilegiadamente localizado no oascedouro da Transam.t 
zônica, a ligação rodoviária com as BR-230, 116 e 101 o qualifica 
ao papel de portal de integração com os Estados das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, com o sertãô e O litoral, favorecendo 
a distribuição dos produtos: por via tetrestre e marltima. 

Além desses. outros aspectos favoráveis, como facilidades 
locais -a Pa=êa esli aberta ãs pes>lbilidades de contrapartida em 
termos de oferta de vantagens comparativas como, por exemplo, 
renúncia flScal -, aspectos ambientais e pOssibilidades de desen~ 
volvimento regional se somam aos atributos anterion;n,ente elenca
dos. 

Por outro lado, temos uma necessidadê premente de criar 
novas oporrunidades de trabalho e inteiVir na estrublra de emprego 
e renda. 

Precisamos criar atrativos capazes de absQI'Ver a mão-de
obra regional em processos produtivos destinados a conformar um 
novo perlii s6cio-ecollÔmico par.t a nossa gente. 

Ao longo das últimas décadas. o Brasil, através de um mo
delo econômico injusto e concentr.u:lor_.de ~vestimentos -e _renda, 
reproduziu no plano interno o mesmo modelo excludenle-qUe as 
economias industrializadas impuseram aos países periféricos. 

As relações do norte e nordeste empobrecidos com o sul in
dustrializado e dinâmico reproduzem fielmente as distorções cen
tral periferia. 

Dissemos, no início deste prõnunciamento, que é necessário 
xedirecionar os investimentos neste país de modo a atuar sobre as 
desigualdades inter e intta-regionais. -

Mais do que nunca é hora do Govemo Fedetal sinalizar 
CC!ll ações concretas para deslocar o eixo extremamente concen
trado do desenvolvimento, criando novos pólos dinamizadores da 
economia e enfrenta.ildo defmitivanlente a questãO (la 1Dtegrição 
de fato do Brasil ao Btasil. 

É preciso recuperar a capacidade de planejamento dõ Esta
do, resgatar o seu papel indutor de desenvolvimento e, assim. con

. ~com mão f1m1e os novos movimentos das fronteiras produti-
.-

v as. 
Ao analisar o agravamento da questão social brasileira no 

se-q livro "Brasil, a construção interrompida", o Prof. Celso Furta
do lembra o ecopomista hindu Amartiya SEN e a sua teoria sobre 
a pobreza, denozirinada "entitlem.ent approach ", ou o enfoque da 
habilitação. · 

Nela. é abordada com maestria a questão do dramático imo
bilismo das populações carentes para romper a lógica perver.;a do 
empobrecimento. Para participir da distribuiçãO da renda social é 
necesSário estar habilitado por tímlos de propriedade e/ou pela in
serção qualiftcada no sistema produtivo. O que estl bloqueado em 
certas sociedades é o processo de habilitação. Essa situação não 
encontra solução nos: mecanismos de men::ado. 

É preciso a ação corajosa do Govemo, através da função 
alocativa dos investimentos, para aherar o equilibrio das forças, 
habilitando os excluídos a participarem da geração e dos frutos da 
riqueza. - -
~ - Historicamente a Paraíba não s6 tem sido preterida mas 
também tem !ido má sorte com relação aos seus "ovos de ouro". 

Primeíro, fói -o --srsat. substituído por sucedâneo sintético 
mais conlpetitivo. Depois, O algodão, que perdeu a guerra para. o . 
bicudo. 

Com apenas 5% do seu solo virtualmente agricultável a par
tir da irrigação, é imperioso inventiV1dãàe e engenho na busca de 
soluções dinamizadoras. 

Q ~tencial de desenvolvimento embutido na idéia do pro
jeto da E.efmaria, ainda que incomensuráVel numa primeirn._ ãbor
dage~ avaliza as melhores expectativas eln tenDes de crescimen
to e integração regional. 

A arrecadação fiScal decorrente de sua implantação e, em 
especial, o efeito multiplicador que ele'inl detonar representam 
_para nós para.Iõanos a chance raia de alavancar o desenvolvimento 
e. desse modo. esçapar aa armadilha da pobreza e da exclusão. 

Ao encenar o m:eu pronunciamento, gostaria de comunicar 
aos meus nobres Pares_que estou enviando, nesta data, ao_ Senhor 
Presidente da República, ao Minis!ro de Estado das Minas e Ener
gia e ao Presidente da P:EIROBRAS exposição de motivos funda
mentando as razões para o pleito que faço em nome do povo pami
bano: que a Panuôa seja incluída na cestadeopçõesque senl obje-
to dos estudos de viabilidade da Refmarii. · 

Na opo1tunidade., con.cla.mo os meus companheiros de Ban
cada. juntamente com os demais Senadores a apoiarem esta inicia
tiva pOis. conipartilhando .da visão }Xtlítica do MiniStro da Fazen
da, que espelha as diretrizes txaçadas pelo excelentfssimo Senhor 
Presidente da República, tenho a certeza de que o caminho do de
_senvolvimento que queremos, com o aprim.Ol3llleD.to constante da 

__ qualidade de vida do nosso povo, passa inemediavelmente pela 
solução macroeconômica dos nossos desequihêrtos e das desigual-
dades imemas. 

Muito Obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Concedo a palavra 

ao nobre Senador Mauro Mir.mda-
0 SR. MAURO MIRANDA (PIV. .-GQ. !'rouuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seiladores, é com 
gtãllde satisfação que ocupo, pela vez primeira, a tribuna da Câ
mara Alta do Congresso Nacional Pretendo, ne~ " oportunidade, 
compartilhar com os nobres Pares algumas impressões peSsoais 
a.c::en:a. do momento que vive o P.ús e dos desafios que estão cokr 
cados para os dlligente·s políticOs eni. geral e os pa!lanieritares-em 
particular no alvorecer desta qõinquagésima Legislatura. 

Sinto-ine bafeJ-lo pela sorte. Di.sfinguindo-me com sua 
honrOsa confianç., coheedeti-me o povo goiano o mandato que co
meço a ex~er, cheio de enmsiasmo e determinação, justaniente 
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em um momento muito especial da vida nacional. 
Concluído o perlodo longo. difícil e muitas vezes doloroso 

que sucedeu o regime militar, o Brasil retoma, finalmente, com a 
eleição do Presidente Femando Henrique Catrloso. ao leito nonnal 
da vida democrática. A eleição presidencial anterior, por ser a pri
meira após quase trinta anos, OCOI'l.'W ainda fortemente demarcada 
pelos paclmetros políticos vigorantes ao tempo do autoritarismo. 
O que estava em jogo,- fundameDtaJmente. era entetTar, em defini
tivo, o regime de força através da instalação -de um governO ungi
do pelo voto popular. Em 1994, com o processo democrático já 
bem mais sedimentado, o povo bmsileiro teve :a oportunidade de 
concentrar-se nos programas de governo colocados à sua conside
ração. E, nessa circunstância, o eleitor manifestou com inuita cla
reza sua opção. 

A expressiva vitória de Femando Henrique Cardoso, já no 
primeiro rumo da eleição. mostrou de fOIIIia muito clara o que 
quer o brasileiro. Em primeiro lugar e acima de tudo, não sri:porta
mos mais a balbúrdia econômica, a inexistência de panlmetros de 
valor exprimíveis em moeda nacionaL Debelar a fogueira inflacio
nária, estabilizar a economia é, in.eqaívoca -e CoilScitsmiJmente, a 
prioridade número Um. vista. também,, como condição sine qua 
non para a retomada do crescimento e a redução das absurdas e in-
toleráveis desigualdades sociais. --

Porisso o povo votou em Femando liemique. Sua condição 
de idealizador do Piano Real, de efeitos imediatos e palpáveis para 
o conjunto da população. mais a coerência das propostas que de· 
fendeu ao longo da campanha no sentido de garnntir a continuida
de da estabilização fwram com que ele eucamasse-a esperança de 
milhões de brasileiros. Esperança em um amanhã melhor. Espe
rança de que os séallos de miséria. doença, ignOiância, atraso e 
carências de toda ordem teDham começado a ficar para trás. 

Como candidato. Fernando Henrique foi muiro claro em di
zer que a estabilidade conquistada perderia a Sllstentação a Curto 
pmzo caso não fossem promovidas as refOIIDa.S esttutui3.is neces
sárias à viabi.lizaçã:o da economia nacional. Ao -conferir-lhe maciça 
votação, o eleitor cõD.cedeu-llie um claro man4a'º para_~mover 
as anunciadas refom:taS: polític:a, administrativa. tributária. previ
denciária e na ordem económica. 

No campo da política, urge adotarem-se medidas no sentido 
da moxalização do fmanciamento daS -caínpanhas eleitorais e do 

· maior cOmprometimeD:tO dos detentores de ~o em :relação a 
seus eleitores, bem como a introdução de JlleCimisrnos de fidelida
de partidária enquanto instrumentos--de fortalecimento dos parti
dos, pois sem partidos fortes não bá demOCiaCia: 

No que. tange à reforma do Estado. trata-se IiãO de enfraque
c»-Io, como supõem alguns menos avisados, mas, ao contrãrio, de 
fortalecê-lo. o Estado brasileiro Dão é fOrte. Ele é exteÍlso, pesado, 
ineficaZ. Tomá-lo mais ágil. mais leve, mais eficiente implica for
talecê-lo. 

Nosso sistema tributário, por sua vCZ!; prerua.- fõioa:i"-se mais 
simples e mais justo, com o que reduzir-se-á a sonegação e a eva
são fiscal. Uma carga tributária tolerável porém efetivamente :reco
lhida redunda, a um s6 tempo, em estímulo à atividade produtiva e 
aumentodaa.rrecadação. - ' - _o 

No campo da Previdência Social. ninguém mais se atreve a 
negar a inviabilidade de persistirmOs D.o rUmo atual. A falência do 
sistema avizinha-se celeremente, exigindo a imediata coneÇão das 
distorções. 

Quanto à 0I9em e:eonômi_ca, __ trata-se de garantir as condiçõ
es para- a inserção-dõ-Brasil em-!lma-economia -riitindiãl-eaaa--vez 
mais c:uacterizada pela g1obali.zação e por altos índices de produti
vidade, assegurados estes por constantes avanços científiCOS e tec
nol6gicoS. Não há mals lugar para preConceitos estéreis e ultrapas-

sados. É hora de moclemiZllção e iutegraçlio. 
Sr. PresideDte, Srs. Senadores. essas as expectativas mani

festadas nas umas. A n6s~ parlamentares, cumpre não tnúr a con
fiança que nos foi depositada. Amnnir nossa responsabilidade no 
contexto da refoima oonsr.itucional não significa apenas apoiar as 
emendas de iniciativa do Exealtivo que reflitam compromissos as
sumidos em campanha e sancionados pelo voto popular. UQ~e. ou· 
trossim, que também o Parlamento exerça a iniciativa, apresentan
do suas pxóprias propostas de reforma do texto constihlcional. Re
memoro. a título exemplificativo, recente pesquisa publicada na 
imprensa que colheu a opinião dos novos parlamentares acerca de 
diversos temas. Respondendo a um dos quesitos, mais de noventa 
por cento dos entrevistados IJ13IJifestou-se favoravelmente à insti
tuição de alguma forma de controle extemo do Poder-Judiciário. 
Ora. se assim o é, compete-nos, com certeza, tennos propostas 
concretas quanto a tema que reúne a quase ul'animidade da opi
IIião dos membros do Legislativo. 

É por ter essa pen:epção da gr.~vidade das responsabilidades 
que se assentam sobre nossos ombros que ouvi com satisfação as 
pa!aVIaS do ilu""' Seuadcs José Samey ao assumir a Presidência 
desta Casa. Manifestou Sua Excelência, na opornmidade, sua fir .. 
me disposição de "salvar o Parlamenl:o do desprestígio, recolocá-lo 
perante a nação no seu intocável lugar de cúpula do sistema demo-

- Ciático''. Paxa atingir esse objetivo, comprometeu-se o Presidente a 
"proceder a uma grande e abrangente refOIIDa admiuistrativa, que 
atinja a I.OQos qs aspectos ~sários ã. modemizaçãO da Casa". 
Conclamou-nos~ por outro lado. a "decidir", a "mostmr agilidade 
em'D.OS$0$ t.Iabalhos", a ''restauiai" a atividade legislativa adormeci
da" desde que, com a nova Constihlição, o Executivo passou a 
exercer "o poder ilimitado de legislar. através de medidas provis6-
. " nas. 

Maís adiante em sua fala. José Samey, com admiiávcl. hu
mildade, reci>nl:ieceu e<juívocos cometidos aó loilgo de sua vida 
pública. manifestando a fmne detmninação de "jamais repeti-los". 
Por outro lado, agxadeceu ao PMDB a escolha que fez de seu 

-riome para-O cargo e proclamou seu compromisso com o programa 
partidário. · · · · - · 

sSr. Presidente. Srs. _Senadores, nosso povo e nossas lideran
ças políticãs amadureceram com as experiências das últimas déca

-das. Hoje sabemos todos muito melhor o que queremos e em que 
direção caminhar. O momento é de otimismo. O caminho já per· 
conido e a fnme detenninação de govemantes e govemádos de 
nele persistir permitei:n que-vishunbremos dias melhores para nos
sa pátriã. Meu Estado, que ao longo dos. anos de :m=essão logrou 
sigDifi.cativo deSenvolvimento. dará, com certeza, contrib.lição 
ainda maior ao progresso do Brasil nos }r6ximo5 anos. A Bancada 
goiana na Casa. iulegr.~da além deste orador pelos nobres Senado
res Íris Rezende e Onofre Quiuan, trabalhará afmada e em estreita 
sintonia ·eom o Govemador Maguito Vilela no sentido de colabo
rnr-para &'cbnsecu.ção daS reformas indispensáveis ao ateiidimento 

, dos justos anseios do povo brasileiro. 
Muito Obrigado, Sr. Presidente! __ _ _ _ 
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- ConcedO·a palavra 

~onobreSenadorE~esAmo~_ _ _ 
O SR. ERNANDES AMORIM (PDT- RO. Pronuncia o 

seguinte disrorso.) - Sr. Presidente, S:r'"s e SrS. Senadores. inicio 
meu mandato como representante eleito pelo Estado de Rondôniii 
num momento de extrema gravidade, em que acusaçfes leviana
mente urdidas são divulgadas atrnvés de publicações das quais de-

-ver~s-e--ia-esperara-ma-im-setiedã&.: ·- - -:_: 
Este que se-dirige a: V. Ex-s, ria primeira oporttiriidade que 

-tem de falar no plenáriO do Senado Federal, pretende fazer ver aos 
companheiros de Casa que está sendo ~·:ti;.::: .~ · " , ,~ção"'' _ 
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inominável;" justamente porque ousou contrariar interesses econô-
micos do setor de nllneração deste País. -

A inserção do nome Emandes Amorim. Prefeito de Arique
mes, no verbete que a Encyclopaedia Britannica do Brasil dedica 
ao Estado de Rondônia (Eventos de 1990 - publicação do ano de 
1991) s6 pode ter sido obra dos íirimigós que Conseguru-, ao _defen
der interesses'de garimpeiros, ou cooperativas deles que atuam na 
área. 

Disso se aproveitou a imprensa sensacionalista. e inescrupu
losa para enlamear, a nível nacional. a reputação, a honra. a digni
dade e a probidade da pessoa que se coloca defronte de V. Ex-s e 
vem, de cara limpa. assumir a esta tribuoa. porque sua consciência 
se mantém imaculada. 

O que o País inteiro viu, nos últimos dias, St. Presidente, 
sn e Srs. Senadores, foi o linchamento moral de um homem dig
no, contra o qual nada se conseguirá provar, simplesmente porque 
não existe um ato, um fato, ou uma situação, em sua vida pública, 
de que se lenha beneficiado ou logrado alguma vantagem. para si 
OU pa.ra aqueles que lhe são próximos. 

Quanto às a~ções que geraram toda essa celeuma. de que 
estaria envolvido em atividades ligadas ao marcotráfico, integran
tes da CPI criada para investigar o comércio de drogas no País. no 
ano de 1991. 4eslocaxam-se até Rondônia para realizar investiga
ções in loco. O qu~ se sabe é que houve uma publicidade engano
sa e nociva ao meu Estado. que tem uma população laboriosa e ínM 
tegra. na sua quase totalidade. Por isso, em reportagem de um granM 
de e respeitado 6rgão da imprensa, o Jornal do Brasil, à época. 
um dos tínllos dizia que foi uma viagem repleta de Cqu(vocos ~ 
como- subtítulo da mesma matéria. CP! deixa Rondônia sem prova 
concreta sobre narcotráfico. 

Ainda ·em relação aos detratores da minha honra. é preciso 
colocarMlhes bem à. vista. na altllra dos ollios e em letras enormes. 
para que hão se excusem alegando não poder ver. as certidões que 
me foram outorgadas: uma. datada de vinte c quatro de ou_mbro de 
1994, expedida pela Superintendência Regional do Estado de Ron
dônia do Departamento de Polícia Federal; outra., datada ·de seis de 
fev..eiro de 1995, expedida pela CoinaiCa de Ariquemes, do Esta
do de Rondônia. Esses dois documentos dão prova cabal da lisura 
da miDha conduta como pessoa e como homem público, compro
vando nada haver que possa incriminar a minha pessoa numa ou 

' · noutra esfera da Justiça. 
Por que. entlio. toda essa campanha difamat6ria contra o Se-

Dador Emandes Amorim? . 
Se houvesse qualquer ch1vida quanto à integridade do meu 

caiáter, teria sido eu consa.gtado novamente pelas umas? 
Novamente não seria, porventllra, w;na inves~ contia. o 

Congresso Nacional, essa tão nobre instituição que vem sendo ataM 
cada em todos os seus flancos nos últimos ~pos. pelos motivos 
mais fúteis ou mesmo torpe~ n.umi tentativa infrutífera de desmo
-I<ilizar seus membros. _e_ mjp;mi_mr_~--~-a-~_ç-~_ Ç<)~ _esteio 
da deiDOC1'3:cia? 

Não bastassem os ataqu~ que o Parlamento f?ras!l~iro vem 
recebendo. a todo instante, com o· objeUvo de jogar a OpmiãO pú
blica contra seus membros, dirigindo-lhes as mais descabidas acu~ 
sações, ainda assistimos, agora. a um Congresso que se deixa in
fluenciar por publicações plantadas e se mostra disposto a ttans
fOIII13i-se num tribunal de exceção. praticamente conCienando um 
de seus membros, sem um processo, denúncia oo inqi]Crito! 

Sr. Presidente, sn e Srs.. Senadores, a ninguém interessa 
mais que a mim próprio ver eSses fatos deslindados, apurados cri~ 
teriosameD1e, porque. desse processo, seu que meu nome emergirá 
pmgado e dignificado. 

Já expliquei reiteradas vezes que as denúncias contra miDha. 

pessoa se deveram principalmente ao fato de ter contrariado b.te
resses poderosos do setor de mineração, pois defendia os garim
peiros- que trabalhavam na região de Bom Fu~ considerada a 
maior jazida de cassiteritA do mundo. Daí, a retaliação foi justa
mente relacionar 'ineu nome com os de uaficantes e coiJ1rabandis
tas do citado minério, poi- meio de denúncias "plantadas" inescm
pulosamente nos meios de comunicação. 

É necessário esclarecer, quando meu nome se vê ligado i 
cooperativa de garimpeiros que explorava a jazida, que me escudei 
em dispositivos constitucionais, cu seja, o § 3° do art. 174 da 
Constituição Fedetal. que diz o seguinte: "O Estado favorecenl a 
organização da atividade garimpeim em cooperativas, levando em 
conta a proteção ao meio ambiente e a promoção econõmico-so
cial dos garimpeiros". E o§ 4° do mesmo artigo estabelece o se
guinte: "A.s cooperativas a que se réfere o parágrafo anterior tetão 
prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavta dos 
recursos e jazidas de minerais garimpáveis. nas áreas onde estejam 
atuando, e .aquelas flXadas de acordo com o art. 21. XXV, na for
ma da: lei". 

Pmtanto. SI"s e Srs. Senadoles, quando dei o meu apoio..à 
Coopemtiva dos Garimpeiros (COOGARI). fi· lo com base nas di
retrizes estabelecidas em nossa Lei Maia:. 

Dessa fonna. nada há que possa inoriminar-me. e posso pro
vá-lo a qualquer momento com as certidões que foram expedidas 
em meu nome pelos 6rgãos competentes. 

- Por outro lado, quero, sim. que a Mesa Diretora tome todas 
as providências necessárias à apuração completa dos fatos que me 
foram imputados, mais do que isso, exijo que se faça a apuração 
dos fatos, pois tal redundará. em beneficio da própria im:tihtjçãn, 
que vem sendo atacada de maneira vil nos últimos tempos, pois os 
ataques visam a denegrir sua imagem coos,r.mcando o nome de 
seus membros.. -

E para isso abro iDão da chamada imunidade parlamentar, a 
qual não se me faz necessária em relação aos fatos criminosos que 
me são credkados. 

Também em:razã:o de serem infundadas as aaisações de que 
sou vítima. recuso-me a abrir mão do cargo de Quarto Secretário 
do Se!J"do. porque. aliás. é um cargo que pertence ao Partido pelo 
qual fui eleito, não me cabe:ndo, portanto. :remmciar a algo que não 
me pertence de direito. 

O que pretendo, no mais breve espaço de tempo possível, é 
acionar j:Jdicialmente os meus detratoxes, pois que os meios de co-
municação também não podem pai= olimpicamente, aliiando pe
dias de cima para baixo nos telhados ~ outros,. sem que nenhu
ma reação lhes possa ser endereçada efetivamente. 

Fmalmenle, Sr. Presidente, SI"s e Sxs. Senado=, com vis
tas a que as ipfoxmações ou noticiário Jiio possam mais ser elabo
tados iiresponsavelmente. pretendo ajXOSelltar a esta casa um pro
jeto para uma nova Lei de Imprensa. a fim de que cidadãos. repre
sentantes do povo e governantes não mais possam ser atacados im
punemente por prolissicnais e 6J:Eãos de infozmação inesaupui<>' 
sos. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andiade - Alexandre Costa - llernaido cabral -

Carlos Bez=a - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casi1do 
Maldaner- Daxcy Ribeiro- Eduatdo Suplicy- FilUICelino - Pe
reira- Freitas Neto - Geraldo Melo- Gilberto Mitanda- Gilvam 
Boxges - Hugo Napoleõo -l'ós Rezende - Ielfer.;on Peres - Jollo 
França- Joel deHollanda- Jonas Pinheiro-José Agripino- José 
Alves -José EduardO Dutta- José Ignácio- José Roberto Airuda 
- Luc!dio Portella - Luiz Alberto de Oliveim- Mauro Miranda
Odacir Soares - Pedro Piva - Roberto Freire - Séigio Machado-
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:viloon KI<iuUbing 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Gostaria de transmi· 

tir à Casa que o Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúbliG!: 
comunicou à Presidência que amanhã, às 1.2h~ fará uma visita de 
cortesia ao Senado Federal. 

Quero. justamente, convidar todos os Senadores para ~judar 
o ~idente da Casa na recepção ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República no gabinete da Presidência. 

Senador Eduardo Suplicy. veDho ratificar as palavras do 
nosso Colega José Eduardo Dutra. no semido de que o assunto le

. vantado por V. Ex•, no aparte que lhe fez., não foi objeto de nenhu
ma decisão da reunião da Mesa realizada hoje. Muito obrigado. 

Ainda há expediente a ser lido. 
Sobre a mesa. o fi cios que setão lidos pelo Sr. 1 ~SecretáriO. 

O Sr. JO Secre:ário em exercú:io,- Sr. Antônio 
Carlos Valadores. procede à kitura dos seguintes: 

OFÍCIOS 

Oficio n° 33/95 Brasília, 3 de fevereiro de 1995. 

À Secretária-Óeral da Mesa 
CoDSiderando o disposto no art: 65. § 7o do Regiri:J.ento ln

temo do Senado Federnl indico a Senadora Benedita da Silva 
como Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores. . - - . - -

Cordialmente- Senador Eduardo Matanu:zo Suplicy, Lí
der do Partido dos Trabalhadores. 

Ofício N° 17/9:3 Brasília, 9 de fevereif(J de 1995. 

Senhor PresidenÍe, 
Comunico a Vossa Excelência que os Deputados José Re

zende e Pedrinho Abrão irão compOr as·vagas do PfB na Comis
são Especial destinada a apreciar e dar parecer à Medida J'rovisó. 
ria n° 857, que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento 
da Seguridsde Social da União, em favor da Companhia Nacional 
de Abastecimento. do Ministério da Agricultura. do Aba51ecimen· 
to e da RefOittla Agrária. ctédito exuaordinário no· valor de 
R$5.075.000.00 (cinoo milhões, setenta e cinco mil reais), pare 
ampliação do Programa de Distribuição emergencial de Alimentos 
- PRODEA", como titular e suplente respeq_tivamente. em substi
.tuição aos Deputados Nelson T tad e Roberto Jeff~on. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de 
elevada estima e coll5Íderação. - Deputado Nelson 'I'rad, Líder do 
PTB. 
Oficio n° 279-L-BL.P ARLJ95 

Brasilia, 7 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 

"Comunico a V. Ex• que o Deputado Aldir Cabral deixa de 
fazer parte, na condição de Membro Suplente, da Medida Provisó
ria 877, de 30 de janeiro de 1995, que "dispõe sobre a criação dos 
cargos: que menciona". 

Outrossim indico para a referida vaga o Deputado Roberto 
Pessoa- PFUCE. -~-~ ___ _ 

V alho-me da oportunidade para renovar a V. Ex• os protes
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado 
Inocêncio Oliveira,- Líder do Bloco Parlamentar. 

OfíciO n°-l8/95 Brasília, 10 de dezembro de 1995. 

Senhor Presidente, 
·Indico a V. Ex•, para compor as vagas destinadas aoPTBna 

Comissão Especial destinada a apreciar e dar pa=:er à Medida 
Provisória n° 881195, que "Autoriza a utilização de recursos do 
Fundo da ,Marinha Mercante - FMM:. em favor da Campanhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYBRAS .. , em substituição ao 

De[>ltado Nelson Trad como tímlar, o Deputado Ioão Mendes, 
pennanecendo como suplente, o Deputado Roberto Ieffel'50ll. 

- Na oportunidade, :reuovo a V. Ex• protesto de elevada esti-
ma e consideração.- Deputado Nelson Trad, Uder do PTB. 

Of. Lid. PP n• zo4i95 BiaSília. 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar? em substituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista deslinada a profe
rir parecer sobre-a-Medida Provis6ria a seguir relaciona.da, os se
guintes De[>Jtados: 

Medida Provisória n• 876195, 
Titular. Deputado Talvane Albuquerque 
Suplente: Deputado Iofran Frejat 
Silvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, L!der do 
Partido Progressista- PP. 

___ Of. Lid.PP n° 2JJ5/95 Brasília. 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidentt; 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Exoelência 

para indicar. em 511bstituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progre55ista junto à Comissão Mista deslinada a profe
rir parecer sobre a Medida Prov~ a seguir re~ os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória n° 877/95 
Titular. Deputado Nilton Cerqueira 
Suplente: Deputado V aldenor Guedes 
Silvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço. -Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. • -

Oficio Lid. PP n• 206/95 
Brasília, 6 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dírigíi-riíe a:VóSsa Excelência 

para indicar,. em substituição aos já indicados, como repré~tes 
do Paltido Progressista. junto à Comissão Mista destinada a profe
Iir parecer sobre a_ Medida Provis6ria a seguir relaCionada, os se
guites Deputados: 

Medida Provisória n• '618/95 
Titular. Deputada Dolores Nunes 
Suplenle: Deputado Benedito Domingos 
Sirvo-me do ensejo para renovar a :Vossa Excelência protes

tos de coll5Íderação e apreço.- Deputado Odelmo Leão, L!der do 
Partido Progressista- PP. 

Of. Lid. PPn°207/95 
Brasílii, 6 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tanho a grata Satisfação de dirigir-me a Vossa Exelência 

para indicar, em ~bstituição aos já indicados, como re.ptesentantes 
do _Partido Progressista junto à Comissão" Mista destinada a profe
ru i)ãrecer sobxe a Medida Provisária a seguir relacionada, os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória n> 879/95 
Titular. Deputado Carlos Cannuça 
Suplenle: Deputado Costa Ferreirn. 
SirVo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência prOtes

tos de consideração e apreço.- Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progre55i5ta- PP. 

Of. Lid. PP n° 208/95 Brasília, 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
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TeDho a grata satisfação de dirigir-me a Vos-sa -Excelência 
para indicar, em substituição aos já indicados. como representantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profe
rir parecer· sobre a Medida Provisória -a.- seguir relacionada. os se
gujntes Deputados: 

Medida Provisória n• 881}'95 
Tlllllar. Deputado Jofran Frejat 
Suplente: Depltada Laura Cameiro 
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consider.lção e apreço.- Deputado Odelmo Leão, Uder do 
Partido Progressista- PP. 

Of. Lid. PP n• 2!19/95 Brasília. 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente. 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como iepresent.antes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profe
rir parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacio~ os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória n• 881/95 
Titular. DepÚtado João Maia 
Suplente: Deputado Nilton Cérqueira 
Sirvo-me do ensejo para :renovar a Vossa Excelência protes

to de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. . 

Of. Lid. PP n• 211}'95 Brasília, 6 de fevereiro de 1995. 

Seclior !'residente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacionada, os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória n• 882/95 
Titular. Deputado Máicio Reinaldo Moreira 
Suplente: Deputado Benedito Domingos 
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço.- Deputado Oddmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

. Of.Lid.n°211/95 Brasília. 6. de fevereiro de 1995 • 

Senhor Presidei:tte, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes . 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisórla. a seguir relacionada, os se
guintes Deputados: 

· Medida Provisória n• 883/95 
Titular. Deputado Romel Anisio 
Suplente: Deputado Augustinho Freitas 
Sirvo-me do ensejo pa13. renovar a Vossa Excelência protes

tos de considexação e apreço. - Deputado Oddmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of. Lld. PP n• 212/95 Brasília. 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profe
rir PaJ.'OCCI' sobre a M~ Provisória a seguir relacionada, os se
gujntes Deputados: 

Medida Provisória n• 884'95 
Titular. Deputado José Janene 
Suplente: Deputado Marcos Medrado 

_ Sirvo-:. me do ensejo para renoyar a Vossa Excelência protes 
tos de consideração e apreço.- DeJ:Utado Odelmo Leão, Lider do 
Partido Progressista- PP. 

OJ: Lid. PP n• 2!~/95 l!Iasília, 6 de fevereiro de !995. 

Senhor Presidnete, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como reptesentantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a prof e. 
rir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacionada, os se-
guintes Deputados: . 

Medida l'>;ovisória n• 885/95 
TIIU!ar. Deputado Wigberto Tartuce 
Suplente: Deputado João Maia 
SirvO-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de considetação e apreço. -Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of. Lid. PP n• 214/95 Brasilia. 6 de fevereiro de 1995. 

SeDhorPresidente, 
Tenho a grata satisfilção de dirigir-me a Vossa Eicelência 

para indicar, et.n subStituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisória a Segufr relacionada. os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória n• 886195 
Titular. Deputado Carlos Camurça 
Suplente: Deputado Josê Linhares 
Sirvo-me do ensejo pam ~vara Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço: - Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of. Lid. PP n• 215/95 Brasília. 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presiden!e, 
Tenho a giata satisfação de dirigir-r:r:ie a VOssa -:f:XCelêllcia 

para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes 
do Partido Progressista jun!D à Comissão Mista Destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provis6ria a seguir relacionada. os se
guinlis Deputados: 

Medida Provisória o• 887/95 
Titular. Deputado V aldenor Guedes 
Suplente: Deputado Costa Fetreira 
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideração e apreço.- Deputado Oddmo Leão, Uder do 
Partido ProgresSista- PP. 

Of. Lid.PPn°216/95 B:rasíli~ 6 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Exoelência 

.para indicar? em substituição aoS já indicados. como representantes 
do Partido Progressista junto à Comissão Mista Destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacionada. os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória o• 81!&195 
Titular. Deputado José Linhares 
Suplente: Deputado Talvane Albuquerque 
Silvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de considexação e apreço.- Deputado Odelmo Leão, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of. Lid. PP n• 217/95 Brasília, 6 de fevereiro de 1995. 

SeDhor Presidente,· 
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência 

para indicar, em substituição aos já indicados, como representantes 
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do Partido Progressista jnnlD à Comissão Mista Destinada a profe
rir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacionada. os se
guintes Deputados: 

Medida Provisória n• 889195 
Titular: Deputado Mán:io Reinaldo Moreira 
Suplente: Deputada Laura Carneiro 
Sirvo-me do eDSejo para renovar a Vossa Excelência protes

tos de consideraçãO e apreçO. - Deputado Odelmo Lei-o, Líder do 
Partido Progressista- PP. 

Of. n• 43/95 GLDPDT Brasília, 16 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Em substituição ao Of. n° 40'95, cump:re-.nos informar a V. 

Ex" a indicação dos ilustres Senadores Lúcio Alcântara e Darcy 
Ribeiro para integr:arem, como Titular e Suplente, respectivamen
te, a comissão que analisará a Medida Provisória n°'888/95, "que 
estabelece nonnas de controle e flscalização sobre produtos e insu
mos químicos que possam ser destinados à elaboração da cocaíoa 
em suas diversas fat:maS e de outras substâncias entotpecentes ou 
que detctm.inem dep;endência física ou psíquica,. e altera dispositi
vos da Lei n• 7.102, de 20 de juoho de 1993, que dispõe sobre a 
segurança para estabelecimentos flilãnceiros, estabelece nonnas . 
para constituição e funcionamento das empresas particulares que 
exploram serViços de vigilância e de transportes de valores, e dá 
oullas providências". · 

Aproveitp a oportunidade para renovar a V. Ex a protestos 
de estima e COI\Sideração. - Senadora Júnia Marise, Líder do 
PDT. 

Of. n• 44195 GWPDT Bmsília, 16 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Em substituição ao Of. D0 40'95, cumpre-nos informar a V. 

Ex.• a indicação dos ilustres Senadores Lúcio Alcântara e Darcy 
Ribeiro para integrarem, como Titular e Suplente, respectivamen
te, a comissão que analisará a Medida Provis6rii no 885/~5. ''que 
dispõe sobre a alocação e depósítos especiais remllnetados de re
cursos da dispombilidade fmanceira do Fundo de Amparo ao Tia
balhador - F AT, no Banco do Bmsil S.A, e dá outras providên-
cias". 

. • Aproveito a oportuD.idade para renoVar a V. E:x .... protestos 
. de estima e considetaçã<i. .:.. Senadma Júo.ia Marise. Líder do 

PDT. 

Of. n• 45/95 GLDPDT Bmsília, 16 de feyereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Em substituição ao Of. n° 38/95, cumpre-nos informar a V. 

&• a. indicação dos ilustre~ Senadores Sebastião Rocha e Darcy 
Ribeiro para integrarem. como Tirular e Suplente, respectivamen
te, a comissão que analisará a Medida Provisória D0 882/95, "que 
fixa critériOS para a progressiva unificação das tabelas de venci
mentos dos servidores, altem o Anexo n di Lei n° 8.237, de 30 de 
setembro de 1991, para irilj)lementação da isonomia a que se refe
re o§ 1° do art. 39 da Constituição, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex ... protestos 
de estima e consideração. - Senadora Júnia Marise, Líder do 
PDT. 

Of. n•46f95 GWPDT Brasilia, 16 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Em substitniçáo ao que foi debberado pelo Plenário desta 

Casa, rumpre-me informar a V. Ex ... a indicação dos ilustres Sena
dores Sebastião Rocha e Dw;y Ribeiro para integrarem. como Ti
tular e Suplente, respectivamente, a comissão que analisará a Me-

. dida Provisória n• 861/95 (reed. da 796/94), "que dispõe sobre o 

prazo previsto no § 4° do art. 2.0 da Lei D0 8.352. de 28 de dezem
bro de 1991". 

Aproveito a oportunidade para :renovar a V. Ex ... protestos 
de estima e consideração. - Senadora Júoia Marise, Líder do 
PDT. ·. 

Of.n•47/95GWPDT Brasília, 16 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente, 
Em substituição ao que foi delibetado pelo PleDário desta 

Casa, cumpre-me informar a V. Ex• a indicação dos ilustres Sena
dores Lúcio Alcântaza e Sebastião Rocha. pata integrarem, como 
Titular e Suplente, respectivamente. a comissão que analisará a 
Medida Provisória n• 870/95 (reed. da 807/94), ''que cria a Gratifi· 
cação de Desempenho e Fiscalização e GratifiCaÇão de Desempe
oho de Atividade de Proteção ao Vôo, e dá outras providências". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex ... protestos 
de estima e consideração. - Senadora Júnia Marise, Líder do 
PDT. 

Of. n" 48/95 GWPDT 
Bmsília, 16 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em substituiÇãO ao ·que foi dehõerado pelo Plcnárlo desta· 

Casa, cumpre-ne informar a V. Ex ... a indicação dos ilustres Sena
dores Lúcio Alcânta.ta e Sebastião Rocha pam integrarem. como 
Titular e Suplente, :respectivamente. a comissão-que ailálisará a 
Medida Provisória n•. 867/95 (reed. da 8!)4), "que cria a Gmtifica. 
ção de Desempenho e Produtividade- GDP, das atividades de fi. 
nanças. controle. orçamento e planejamento, e dá oo.tras providên
cias". 

. Aproveito a oportuniCla~ pata Ienovar a V. Ex• protestos 
de estima e consíderação. - Senadora Júnia Marise, Líder do 
PDT. 

Of. n• 49/95 GWPDT. Brasília, 16 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Em substituição ao que foi delibex3do pelo Plenário desta 

Casa. cumpte-ne informar a V. Ex• a indica.ção dos ilustres Sena
dores Darcy Ribciro e Sebastião Rocha para integrarem, como Ti
tular i> Suplente, respectivamente, a comissão que analisará a Me
dida Provis6ria n•. 873/95'(reed. da 8Hl'94), "que institui a Relri· 
buição Variável da Comis.o;ão de Valores Mobiliários- RVCVM e 
a Retribuição Variável de Superintendência de Seguros Privados
RVSUSEP, atribuídas aos servida:es titulares de cargos efetivos 
da CVM e da 1!USEP, e dá outras providências". 

Aproveitq a oportunidade para :renovar a V. Ex• protestos 
de estima e consideração. - Senadora Júnia Marise, Líder do 
PD~ . 

Of. n• 50195 GWPDT Brasília, 16 de fevereiro de 1995 

Senhor Presídente, 
Em substituição ao que foi delibex3do pelo Plenário desta 

Casa. cumpre-ne informar a V. Ex• a indicação dos ilustres Sena
dores Sebastião Rocha e Darcy RJ.Oeiro para integrarem. como Ti
tular e Suplente, respectivamente, a comissão que analisa.r.í a Me
dida Provisória n•. 864/95 (reed. da 801/94), "que autoriza a utili· 
-zação do produto da alienação do navio ''Docevale" no saneamen
to fmanceiro da Companhia de Navegação Lloyd Bmsileiro -
LLOYDBRÁS". 

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex& protestos 
de estima e consideração. - Senadora Júnia Marise, Líder do 
PDT. 

Oficio n° 102/95 

Senhor Presidente 

Bmsília, 3 de fevereiro de 1995 
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Teoho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 
Progressista Reformador- PPR, os Deputados Ibrahim Abi-Ackel 
e Jarbas Lima para integrarem. respectivamente como titular e su
plente, a Coniissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória n° 854. de 26 de janeiro de 1995 (reedição da MP n° 
788194). que "cria na estrutura organiuciOnal do Ministério da 
Justiça. o Conselho Federal de que trata o art. 13 da Lei n° 7.347. 
de 24 de julbo de 1995. altera os arts. 4". 39. 82. 91 e 98 da Lei n" 
8.078. de 11 de setembro de 1990. e dá outras providências". Em 
substituição aos Deputados Marcelino Romano Machado e Amaral 
Neto. __ _ 

Atenciosamente, Deputado Francisco Dornellec;, Líder do 
PPR. 

Eraldo Trindade pam integrarem, respectivamente como titular e 
suplente. a Comissiio Especial Millta destinada a apreciar a Medida 
Provisória n• 889. de 30 de janeiro de 1995 (reedição da MP n" 
816/94). que "dispõe sobre a implementação da autaiquia CoDse· 
Jbo AdministratiVc de Defesa Económica- CAD E. criada pela Lei 
n° 8.884.-de 11 de juobo de 1994. e dá outras providências". Em 
substituição aos Depulados Mm:elino Romano Machado e Amaral 
Neto. 

· Atenciosamente. Deputado Frandsco Dornelles, L!der do 
PPR. 

Ofícion° 112/95 Brnsilia. 3 de fevereiro de 1995 

Senhor PresideDle 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Refoxmador- PPR. os Depu lados Hugo Biehl e Paulo 
Senhor Presidente Mourão para illlegmrem. respectivamente como titular e suplente. 

Oficio n• 104/95 _ Bruilia. 3 de fevereiro de 1995 

Tenho a hom:a de í.ndicar a Vossa ExCelência pelo Partido -- a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida Provis6-
Progressillta Reformador- PPR. os Depulados Jair Bolsonaro e a ria n" 885. de 30 de janeiro de 1995 (reedição da MP n• 820195). 
Deputada Célia Mendes para integrnrem. respectivamente como ti- que '.'dispõe sobre a alocação, em depósitos especiais remunera
miar e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a dos. de recursos da disponibilidade fmanceira do Fundo de Ampa
Medida Provis6ria n" 859. de 26 de janeiro de 1995 (reedição da ro ao Trnbalhador- FAT. no Banco do Biasil S.A •• e dá outras 
MP n° 795/94), que ''dispõe sobre stisj)ensao. em carãter excepcio- providências". Em sUbstituição aos Deputados Marcelino Romano · 
nal e durante o ano de 1995, da prestação do serviço militar para Machado e Amarnl Neto. 
fins de pemútir 0 exercício temporário de atividades policial mili- Atenciosamente. Deputado Franàsco Domelles, Lfder do 
tat'. Em substituição aos Deputados Marcelino Romano Machado PPR. 
e Amaral Neto. - Oficio n" 113195 Brasília. 3 de fevereiro de 1995 

Atencio~ente, Deputado Francisco Dornelles, Líder do 
PPR. 

Ofício n• 106/95 Brasília. 3 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR, os Deputados Simão Sessim e 
An:lan1 Netto para integrarem. respectivamente coriiO tiwlar e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória D0 864, de 27 de janeiro de 1995 (reedição "da MP n° 
801194). que "autoriza a utilização do prodoto da alienação do Da· 

vio ''DOCEV ALE11 no saneamento financeiro da Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRÁS". Em substituição ao 

_Deputado Marcelino Romano Machado. 
Atenciosamente. Deputado Francisco Dornelles, Lider do 

PPR. 

Oficio n° 108195 Biasília. 3 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente 
Tenho ·a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR, os Deputados Enivaldo Ribeiro e 
Simão SeSsim para integrarem, respectivamente cOmo tifi:dar e su
plente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provis6ria n• 856. de 26 de janeiro de 1995 (reedição da MP n" 
79CV94). que "dispõe sobre illenção do Imposto sobre Prodntos In
dustrializados (lPI) na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros. bem como por pessoas porta
doras de deficiência fisica e aos destinados ao transporte escolar, e 
dá outras providências". Em substim1ção aos Dept-'ados :Marcelino 
Romano Machado e Amaral Neto. 

Atenciosamente. Deputado Francisco Dornelles., Líder do 
PPR. 

Oficio n° 109/95 Brasília. 3 de feverairo de 1995 

Sechor Preside,nte _ 
Tenho a honra de iadicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR. os Deputados Ronivon Santiago e 

Senhor Presideme. 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido 

Progressista Reformador - PPR; os Deputados Exaldo Trindade e 
Jair- Bolsonaio pata integrarem. iespéctivamente. COlJlà Titular e 
Suplente. a Comissão Especial Mista destinada a apn:ciar a Medi· 
da Provisória n" 882, de 30 de janeiro de 1995 (reedição das Medi
das Provisórias n"' 828!95 e 869195). que "fna critérios paia a pro
gressiva unificação daS tabelas de vencimentos dos servidores. ai
teta o Anexo II da Lei n° 8.237~ de 30 de setembro de 199t par.r. 
implementação da isononria a que se refere o§ 1° do art. 39 da 
ConstituiÇãO~ e dá outm: providêricias". Em substituição aos De
putadós Marcelino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente. - Dep1tado Francisco Domelles. Uder 
doPPR. 

Oficio n° 114195 BiaSília. 3 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a'·homa de indicar a Vossa.Excelência~ pelo Partido 

Progressista RefO!:lll2dor - PPR. os Deputados Simão Sessim e 
José Carlos Lacerda para integrarem. respectivameDle, como T"l.tu
lar e Suplente. a Comissão Espeeial Mista destinada a apreciar a 
Medida Provis6ria n• 881. de 30 de janeiro de 1995 (reedição da 
Medida Provisória D0 825/95), que ".antoriza. a utilização de recur
sos do Fundo de Marinha Meromte- FMM. em fa_va: da Compa
nhia de Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRAS". Em substi
tuição aos Deputados M=lino Ranano Machado e Amaral Net· 
to. 

Atenciosamente. - Deputado Francisco Dornelles. Uder 
doPPR. 

Oficio n• 115/95 BiaSília, 3 de fevereiro de 1995 

Senhor PresideDle. 
Tenho a honia de indicar a Vossa Excelência. pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR. o Deputado Arnaldo Faria de Sá e 
a Deputada Célia Mendes pata integrarem, respectivamente,. como 
Titular e Suplente, a Comissão Especial Millta destinada a apreciar 
a Medida Provis6ria ·no 880. de 30 de janeiro de 1995 (reedição da 
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Medida Provis6ria n•8!9/95), que "dá nova redação a dispositivos 
da Lei n•8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a ór
ganizaçãn da Assistência Social". Em substim:ição aos Deputados 
Malt:elino Romano MachadO ei'>m=J.Netto. 

Atenciosamente, - Deputado Francisco Dornelles.- Uder 
doPPR. 

Oficio n• 1!9i95 Brnsília, 3 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Tenho a homa de indicar a Vossa Excelência, pelo Partido 

Progressista Reformador- PPR. a Deputada Célia Mendes e o De
putado Aiy Magalhães P""' integr.uem. respectivamente, como 
Titular e Suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória n• S74, de Zl de janeiro de 1995 (reedição da 
Medida Provisória n• 811194), que "alteta dispositivo da Lei n• 
8.620. de 5 de janeiro de 1993". Em substituição aos Deputados 
Marcelino Romano Machado e Amaral Netto. 

Atenciosamente. - Deputado Francisco Dornelles. lider 
doPPR. 

Ofíêio n• 121/95 BiaSÍ!ia, 3 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
TeDho a homa de iildicar a Vossa Excelência, pelo Partido 

Progressista Refonnador - PPR, os Deputados AmaJdo Faria de 
Sá e Paudemey AVelino para integrarem. respectivamente, como 
Titular e Suplente, a Comissão Especial Mista destinada a apreciar 
a Medida Provisória n• 872, de 27 de janeiro de 1995 (reedição da 
Medida Provisória D.0 809/94), que "dispõe sobre a ooncessão de 
alxmo aos trabalhadores no mês de janei;ro de 19~5_". Em Sllbstitni
ção aos Deputados Malt:elino Romano Machado e Amaral Netto. 

Ate:1ciosamente, - -Deputado Francisco Domelles. Uder 
doPPR. 

BiaSÍ!ia, ! 0 de fevereiro de 1995. 
Seobor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista RefOimador-PPR, valbo

me deste para indicar o nobre Senador Esperidião Amin e o meu 
px6prio nome, como Titular e Suplente, respectivamente, em subs
tiblição aos Senadores anteriormente indicados p:ua inlegrat' a Co
missão Mista incumbida de emitir pai'ecer sobre a admissibilidade 

. 'da Medida Provisória_n• 876, de 30-1-95 "autoriza o Poder Execu
tivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União. em fa
vor do Ministério da Integração Regional, crédito extraordinário 
no valor de R$ 4.370.914,00, para os fins que especifica". 

Na oportuilidade, renovo os meus ~tos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

. Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR. 

Brasília,l0 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista ~formador - PPR, va

lho-me deste paza indicar os nolm:s Senadores Ror.1erq Jucá e Lu
cídio Portella, Como Titular e SuPlente, respectivamente, em subs
tilllição aos Semdores anteriormente indicados para integrar a Co
missão Mista incuri:lbida de emitir parecer sobre a admissibilidade 
da Medida Provisória n• 877, de 30-l-95,que "dispõe sobre a cria
ção dos cargos que menciona". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Co!dialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Llder do PPR. 

Brasília,, 1° de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador-- PPR. va

lho-me deste para indicar o nobre Senador Esperidião Amin e o 

meu próprio nome, como Titular e Suplente, respectivamente, em 
substituição aos Senadores anterionnente indicados para integrar a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibili
dade da Medida Provisória n• 878, de 30-1-95, que "dispõe sobre 
os quadros de cáfgos do Grupo-Direção e Assessoruneuto Supe
riores- DAS da Advocacia-Geral da União". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta cousidetação. 

Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, L!der do PPR. 

BiaSÍ!ia, ! 0 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Refcmnador - PPR, va

lho-me deste pam indicar os nobres Senadores Esperidião A:mi."l e 
Leomar Qnint;mjlba, como Tillllar e Suplente, respectivamente, 
em substituição aos Senadores anteriOIDJ.ente indicados para inte
grnr a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória n• 879, de 30-1-95, que "dispõe 
sobre a aplicação dos direitos previstos no Acordo Antidumping.,e 
no Acordo de Subsídios e Direitos Compensatórios. e dá outras 
providências'1• 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR. 

Brasília, ! 0 de fevereiro de !995 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Leomar Quintani
fua e Romero Jucá., Como Ylbllar e Suplente, respectivamente, em 
substituição aos Senadores anteriormente indicados para integrar a 
Comissão Mista incumbida de etuitir parecer sobre a admissibili
dade da Medida Provisória n° 880, de 30-1-95, que ''dá nova reda
ção a dispositivos da Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993. que 
dispõe sobre a ~ção da Assi~cia social". 

Na oportunid.a.4e, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, L!der do PPR. 

Oficfo n° 122/95 BiaSÍ!ia, 3 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 
Tenho & holui de iDdicar ã. Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista Ref=dor - PPR, os DePutados Eraldo Trindade e 
Ricardo Izar para integrarem, repeceptivamente como titular e su~ 
p1ente, a Comissão Especial Mista destinada a apre<iar a Medida 
Provisória n• 871, de 27 de janeiro de 1995 (Reedição da MP n• 
808194), que·"cria Gratificação Tempo!ána devida a integnmtes da 
Cmeiia Policial Federal, e dá ootras providências". Em substillli
ção aos Deputados Malt:elino Romano Machado e Amaral Neto. 

Atenciosamente, Deputado Francisco Domdles, Líder do 
PPR. 

Oficio n" 132/95 BiaSÍ!ia, 3 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência pelo Partido 

Progressista ~efomtador- PPR, o Deputado Ricardo lzar e a De
putada Maria 'aladão para integrarem. respectivamente como titu
lar a sUplente a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a 
Medida Provi: ma n°.867, de 27 de janeiro de 195:5 (reedição da 
MP D0 804194. que "cria a Gnltificação de Desem1 :1adC"" ~Pro
dutivo - GDP das atividades de finanças, ·ontrole .. rçaru·~::.!o e 
planejamento, dá outras providências". E.."D substi~is1n 21>s fJe· 
putados 1' 1'arcei 10 Romano Machado e Amaral Neto. 

Atel~· ·R "...tm.ente, Deputado Francisco Dornclles) Lidcr- do 
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Oficio il0 134/94 

Senhor Presidente. 

Brasília. 1 ~ de f~eleiro dé 

Em nome do Partido Progréssista Reformador - PPR. va
lho-me deste para indicar os nobres Senadores Romero Jucá e Es
peridião Amin. como Titular e Suplente. respectivamente, em 
:,ubstituição aos Senadores anteriormente indicados para integrar a 
Corilissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibili
dade da Medida Provisória n• 881. de 30-1-95. que ''autoriza a uti
lização de recur.;os do Fundo da Marinha M~e -FMM, em 
favor da CompaDhia de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOY • 
DRÁS". -

Na oportunídade, renovo -os meus protestos de- elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordia!meute, Senador Epitádo Cafeteira, Líder do PPR. 

Brasília.l 0 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome do_Pa.!tido Progressista Reformador- PPR. va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Leomar Quintani
llia e Lucidio Portella. como Titulai ê Suplente, respectivamente. 

. em substituição aos Senadores anteriotmente indicados para inte-
grar a Comissão Mista lm:umbida de emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória n• 882. de 30.1-95, que "fJXa cri
térios para a progressiva unificação das tabelas de vencimentos 
dos servidores civis, altenl o Anexo n da Lei 0° 8.237. de 30 de se
tembro de 1991. Para·iri:LpletneDtação da isonomiã a qu-e·se rerm o 
§ 1° do art. 39 da COnstituição e dá outnls providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta CODSideração. 

Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR. 

Brasília, 1 • de fevereiro de 1995 
Senhcr Presidente. 
Em Dome do Partido ProgJ:ess:Sta Refonnador -. PPR. va

lho-me <teste para indicar os nobres Senadores Leomar Quintani
lha e Esperidião Axi:üb., como Trtular e Suplente, respectivamente. 
em substituição aoS Senadores anteriormente indicados para inte
grar a Comissão Mista in.cumbida de emitir pai:ecer -sobre a· admis-

. ·sibilidade da Medida Provis6ria n° 883, de 30-1-95. qUe "allera o 
art. 4° caput da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 1992. que dispõe 
sobre a concessão de subvenÇão ecOnômíca nas operações de cré
dito rural". - · · 

Na oportllnidade, renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração. . 

Cordialmente, ~enador EJ;titácio Cafeteira,_~íder do PPR. 

Brasília, ! 0 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 

_ Em riome do Paru'êlo Progressista ~eformador - PPR, va
lho-iilci-deste -pari marcar-OS-riõbres-SenaâOres"Rcirierii Jucl etu-= 
cídio Portella. como Titular e SupleD1e. respectivamente, em subs
tituição aos SeDadores ~ormente indicados __ para integrar a 
Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admisSiõili
dade da Medida Provisórii n• 884, de 30.!-95,que 'llispõe sobre a 
implantação, c::m caráter emergencial e provisório. "da Defensoria 
Pública da União e dã oob:as providências''. 

Na.oportnnidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Semdor Epitácio Cafeteira, Uder do PPR. 

Brasília.!• de fevereiro de 1995 
Seuhor Presidente, 
Em nome do Partido ProgresSJsta RefOrmador - PPR. va-

lho-medes~ para indicar os nobres_Setladores Esperidião Amin ~ 
Leomar Quintanilba. como Titular e Suplente. respectivamente, 
em subst_ituição aos Senadores anteriOr.meote--indicados para inte
grar a Comissão _Mista 'incumbida de -emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Meilida Provisória n• 885, de 30.1-95, que "dispõe 
sobre a alocação. em depósitos especiais remunerados. de recursos 
de disponibilidade ftnaiJCeira do Fundo de Amparo ao Trabalhador 
- FAT.no Banco do Brasil S.A~ e dá outrasprovic:Mncias'~ 

Na oportunidade. renovo os meus protestos de elevada esti
-ma e distintã coDSidera.ção-. 

Cordialmente. Senador Epitádo ?feteira, Líder do PPR. 

Brasília, !•de fevereiro de l995 
Senhor Presidente. 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR. va

llio-me deste para indicar os nobres Senadores Levy Dias e Esperi
dião Amin. como Titular e Suplente,. respectivamente, em substi
tuição aos Senadores anteriormente indicados pata integrar a Co
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibilidade 
da Medida Provisória rt' 886, de 30.1-95, que "dã nova redação à 
alínea "a"do incisoXTidoart. 16 da Lei n°8A90. de 19-11-92". 

Na oportunidade, xenovo os meus protestos de elevada esti- . 
ma e distinta consideração • 

Cordialmente, Seuador Epitádo Cafeteira, Líder do PPR. 

lltasl'lia, 6 de fevereiro de 1995 
Senhor PresideDte 

_ Tenho 2.: honra de indicar a Vossa &celência pelo Partido 
Progresso RefonDac!Or-PPR, os Deputados lbrahim Abi-Ackd e 
Gerson Peres para integrare!"o respectivamente como titular e su
plente.-a. Comissão Especial Mista destinada a apreciar a Medida 
Provisória u.0 884, de 30 de janeiro de 1995 (reedição da MP n° 
822/95), que "dispõe sobre a Implantação, em caráler emorgencial 
e provisório, da Defensaria Pública da União~ e dá outras provi
dências". Em substituição aos Deputados Marcelino Romano Ma
chadO e Amaral Netto. 

PPR. 
Atenciosamente, Deputado Francisco Dornelles, Líder do 

i Brasília, l 0 de fevereiro de 1995 
Seuhor Presidente. 
Em nome do PartidO Progressista Refcmnador - PPR. va

lho-me deste para indicar os nobies SeDaCJaes Romero Jucá e Es
peridião Amin, como Titular e Suplente, respectivamente, em 
substituição aos Senadores an.teriODDente indicados para integrar a 
Comissão Mista incumbida de emitir ~ sobre a admissibili
dade da Mediria·Provisória n• 881, de 30-!-95, que ''autoriza a uti
lização de recftrs'os do Fundo da Marinha Mercante - FMM, em . 
fav~ da CompaDhia de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOY. 
DRAS11

• 

. Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti-
ma e distinta consideração. 

Cordiaimente, Senadcx Epiiááo Cáfeieira, Líàerliõ PPR-. 
Brasília, 1 • de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Refotmador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Leomar Quintam
lha e Lucídio Portella, como Titular e ~uplente, xespectivamente, 
em substituição aos Senadores anteri.onneme iQ.dicados para inte-
grar a Comissão Mista incumbida de emitir paiOCOr sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória n• 882. de 30.1-95, que "fiXa cri
térios para a· progressiva unificação das tabelas de vencimentos 
dos servidores civis, alteia o Anexo·n da Lei n° 8.237, de 30'de se
tembro de 1991, para iroplemeutação da isooomia a que S. refere o 
§ 1 o do art. 39 da Constituição e dá oub:a.S-providências". 
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Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senadoc Epitácio Cafeteira, L!der do PPR. 

Brasllia, 1 • de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido Progressista Refozmador - PPR, va

llio-.me deste para indicar os nobres Senadores Leomar Quintani~ 
lha e Espericlião Amin, como.Titular e Suplente. respectivamente, 
em substituição aos Senadores anteriormente indicados para inte
grar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Meclida Provisôrla n• 883, de 30-1-95, que "altera o 
art. 4° caput da Lei n• 8.427, de 27 de maio de 1992. que dispõe 
sobre a concessão de subvenção ecanômica nas operações de cré
dito rural". 

Na oportunidade. renovo os meus protestos de' elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epiãcio Cafeteira, L!der do PPR. 

Brasília, !• de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome do' Partido Pro~sta Reformador - PPR. va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Romero Jucã. e Lu
cídio Portella, _como Tin.dar e Suplente. respectivamente? em subs
timição aos Senadores anteriormente indicados_ parn. inlegrar a 
Comissão Mista inCumbida cie emitir parecer sobre a admissibili
dade da Medida Provisória n• 884, de 30-1-95, que "dispõe sobre a 
implantação, em-caráter emergencial e provisóiio, da Defensoria 
Pública da União e dá outras providências''. · 

Na oportunidade, :renovo _os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cónfiaituente, Senadoc Epiãcio Cafeteira, L!der do PPR. 

Brasllia, I • de fevereiro de 1995 
Setilior Presidente., 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR. va

lho--me deste para indicar os nobres Senadores Esperidião Amin e 
Leomar Quintanilha, como Titular e Suplente, respectivamente, 
em substituição aos Senadores anteriormente indicados para inte
gtal' a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admis
sibilidade da Medida Provisória n• 885, de '30-1-95, que "dispõe 

. 'sObre a alocação, em depósitos especiais relimnetidós~ de recursOS 
· de dispem'bilidade fmanceira do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

-FAT, no Banco do Brasil S.A, e dá outras providências". 
Na oportunidade, renovo os meus protestos "de elevada esti

ma e distinta consideração. 
Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPR. 

BtaSllia,l 0 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome do Partido ProgressiSta Refonnador-:- _pPR, va

fuo-me deste para indicar os nobres Senado;res Levy Dias e Esperi
dião Amin, como Titular e Suplente, respectivamente, em substi
tuiçãO aos Senadores anteriormente indicados para integrar a Co
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibilidade 
da Medida Provisória n• 886, de 30-1-95, que "dá nova redação à 
alínea "a" do incisoXlldoarL 16 daLein° 8A90.de 19-11-92". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevachl esti
ma e distinLa coilsideração. 

Cordialmente. Senador Epitácio Cafeteira, Lider do PPR. 

Brasília,!• de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, __ _ 
Em nome do Partido Progressista Reformador - PPR. va

lho--me deste para indicar os nobres Senadores Leomar Quintani
lb.a e Esperidião Amin, cOiiiO TitU1ar e Suplente respectivamente, 

em Sllbstituição aos Senadores anteriOJmente indicados para inte-. 
·· grar a Comissão Mista incumbida de emitir parecer. sobre a admis

SJ'bilidade da Medida Provisória n• 887, de 30-!-95, que "dispõe 
sobre as regras ~ a convexsão, em Real,. das mensalidades esco
lares nos estabeiCcimentos de ensino e dá outras providências" 

Na oportunidade. :renovo os meus JXCtestos de elevada esti~ 
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epiãcio Cafeteira, L!der do PPR. 

BiaSllia,J• de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em nome doe Partido Progressista Reformador - PPR. va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Romero Jucá e Lu~ 
cídio Portella, como Titular e Suplente, respectivamente~ em subs
tiro.ição aos Senadores anterlcxmente indicados para integrar a Co
missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a admissibilidade 
da Medida Pr?vis6ria D0 888, de 30--1-95, que "estabelece nonnas 
de controle e fiscalização some produtos e insumos químicos que 
possam .ser destinados à elabomção da cocaina em suas diversas 
fonnas e de outms substâncias entape:centes física ou psíquica'~ 

Na oportunidade, renovo os meus p:otestos de elevada esti
ma e distinta considéração. • 

- Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, L!der do PPR. 

Brasllia, J• de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, ' 
Em 'nome do Partido Progressista Refozmador - PPR, va

lho-me deste para indicar os nobres Senadores Lncidio Portella e 
Romero Jucá, como T'lbllar e Suplente, respectivamente. em subs
tituição aos Senadores anteriormente indicados pam integrar a Co,. 
missão Mista incumbida de emitir patecer sobre a admissibilidade 
da Medida Provisória n° 8897 de 30-1-95; que "dispõe sobre a im
plementação da aut:arquia Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica- CADE, ci:iada pela Lei n• 8.884, de !I de junho de 
1994, e dá outras providências". 

Na oportunidade, renovo os meus protestos de elevada esti
ma e distinta consideração. 

Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira Uder do PPR. 

OF/GAB/1/N" 126 Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comnnico a Vossa ExcelêncU a indicação do Deputado 

Edison Andrino para integrar, na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada a emitir pareoer sobre a Medida Provisória n• 889, 

-de 30 de janeiro de 1995, em vaga existel)le, e do Deputado Nicias 
Ribeiro, na qualidade de Suplente, em snhstituição ao Deputado 
Germano Rigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputado Micl!el Temer, Uder do 
PMDB. 

OF/GAB/IIN° 127 BI3SÍlia, !4defevereirode 1995 

Senhor PresideDle, 
ColllDIIico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Freil;e Junior para integrar. na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada a emitir pareoer sobre a Medida Provisória n• 88, 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga existenté, e do, Deputado Nestor 
Duarte, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado 
Ge:nnano Rigotto. _ _ _ _ _ ___ ____ _ __ 

-- Na oportunidade reilovo a Vossa Excelência protestos de 
ConSideração e apreço. - Deputado M!che! Temer, Uder do 
PMDB. 

OF/GJ..B/1/N" 128 Brasllia !4de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente. 
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Comunicp a Vossa ExcelêDcia· a indicação --do Deputado 
IvaDdro Cunha Lima, para integrar, na qualidade de Tltular, a Co-
missão Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória 
n° 887, de 30 de janeiro de 1995, em vaga existente, e do Deputa
do João lborné MestriDho? na qualidade de Suplente, em substitui
ção ao Deputado Gem:!ano RigoltO. 

Na oportJ.midacle renovo a Vossa Excelência protestos de 
ccosideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do 
PMDB. -

OFIGABIIJN" 129 Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicaçio do Deputado 

Gon?llga. Motta pax:a. integrar na qualidade de Titular, a comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 886, 
de 30 de janeiro ~de 1995, em vo~ga existente, e do Députado Ivan· 
dro CUnha Lima, na qualidade de Suplente, em substituição ao De-
putado Gem:!ano Rigotto. • 

Na oparnmidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
c;oosideração e _. - Deputado Michel T<>m<r, Uder do 
PMDB. 

OF/GABJIIN• 130 Brasília..14de fevereiro de 199S 

Senhor Presidente, 
CoD!IliiÍco a Vossa Excelência a indicação âo Deputado Ro

berto Valadão para Ílltegrar, na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada aemitirparecersobre a MedidaPxovisória n• 885, 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga ex~eute, e do Deputado Mauri 
Sé!gio, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado 
Gem:!ano Rigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
coosideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do 
PMDB. 

OF/GAJ3/TIN" 131 Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
CoD!IliiÍco a Vossa Exeelência a indieação do Deputado 

João Na!al para integrar, na qualidade de Tttular. a Comissão Mis
ta destinada a emitir parecer sobre a Medida Pxovisória n• 884, de 
30 de janeiro de 1995, em vaga existente; e do Deputado My 

. 'Kam, na qualidade de. Suplente, em substituição ao Deputado Ger· 
manoRigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
c;oosideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Uder do 
PMDB. 

OF/GABJllNo 132 Brasília, 14 de fevereiro de 199~ 

~ Senhor Presidente, 
CoD!IliiÍco a Vossa Excelência a indieação do Deputado 

Valdir ColaltO P""' integrar, na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 883, 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga existente, e do Deputado Ivo 
Mainard, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado 
Geimano Rigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
<XlllSÍdelação e apreço. - Deputado Michel Temer, Uder do 
PMDB. 

Of/GABff!N" 133 Brasília, 14de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Marcelo Barbieri paza integrar, na qualidade de titular, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 882, 

. de 30 de janeiro de 1995, em vaga existente, e do Deputado Zaire 

Rezende, na qualidade de Suplente, Ptn substituição ac .)cputaJo 
Germano Rigotto. 

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputado Micb.el Temer, Líder do 
PMDB. ' 
OF/GABIJ/N° 134 Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

Seubor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação- ·ao Deputado 

Fernando~ para integrar, na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida .Provis6ria. n° 881, 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga existente e do Deputado Geddel 
Vieiia Lima, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputa
do Germano Rigotto. 

_ Na oporttmida.de renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração e apreço. - Deputado Micb.el Temer, Uder do 
PMDB. 

OF/GAJ3/TIN" 135 Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

· Senhor Presidente. 
Conutuico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

N'diOn Baiano para Ílltegrar, na qualidade de Titular, a Comissão 
Mista destinada a eiiritir parecer sobre a :Medida P:rovis6ria n° 880, · 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga existente, e do Deputado Zaire 
Rezende, na qualidade de Supleute, em substituição ao Deputado 
Geunano Rigotto. 

Na oporlll11idade renovo a Vossa Excelência protestos de 
cooside!ação e apreço. - Deputado Mlchel Temer, Uder do 
PMDB •. 

OF/GABIIJN" 136 • Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Germano Rigotto para integrar, na qualidade de Trtular, a Comis
são. Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 
879, de 30 de janeiro de 1995, em vaga existente, e do Députado 
Freire Júnior, na qualidade de Supleute, em substituição ao Depu· 
lado Gem:!ano RigotiO. 

Na oportunidade renovo a Vossa Exeelência protestos de 
coosideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Uder do 
PMDB • 

OF/GABIIJN" 137 Brasília, 14defevereirode 1995 

Senhor Presidente, 
CoD!IliiÍco a Vossa Exeelência a indieação do Deputado Al· 

berro Goldman:·eara Ílltegrar, na qualidade de Titular. a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Pxovisória n• 878, 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga existeute, e do Deputado Mauri 
Sérgio, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado 
Germano Rigotto. 

Na oporlll11idade renovo a Vossa Excelência protestos de 
cooside!ação e apreço. - Deputado Mlchel Temer, Uder do 
PMDB. 

OF/GABIIJN" 138 Brasi!ii. 14de fevereiro de 1995 

Senhor Presidente, 
CoD!IliiÍco a Vossa Excelência a indieação do Deputado Eu

ler Ribeiro para Ílltegrar, na qualidade de Tttular, a Comissão Mis
ta destiuada a emitir parecer sobre a Medida P:rovis6ria n• 877, de 
30 de janeiro de 1995, em vaga existente, e do Deputado Ivo Mai
n=li, na qualidade de Suplente, em substituição ao Deputado Ger
mano Rigotto. 

Na oportunidade :renovo a Vossa Excelencia protestos de 
conside!ação e apreço. - Deputado Mlchel Temer, Uder do 
PMDB. 
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OF/G.A ~<·1 ... , B!2Silia. 14 de fevereiro de 1995. 

Senhor Pl. ... :.;.dente, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Nestor Duarte paza integrar, na qualidade de Trtular, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 876. 
de 30 de janeiro de 1995, em vaga existeDl.e, e do Deputado Mar
celo Teixeira, na qualidade de Suplente, em substituição ao Depu
tado GetlllliDo Rigotto 

Na oportuDidadc renovo a Vossa Excelência protestos de 
coosideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do 
PMDB. 

OF/GABIIJN" 140 Brasilia, 14 de fevereiro de 1995. 

Senhor Presideme, 
Comunico a Vossa Excelência a indicação do Deputado 

Laire Rosado paza integrar, na qualidade de Trtu!ar, a Comissão 
Mista destinada a emitir parecer sobre a Medida Provisória n• 87 4, 
de 1:1 de janeiro de 1995, em substiwição ao Deputado Zaire Re
zende. 

Na oportunidãde renovo a Vossa Excelência protestos de 
consideração- e apreço. - Deputado·Michel Temer, Líder do 
PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-Serio feitas as subs
tilllições solicitadas. 

Sobre a mesa, projeto de decieto legislativo que setá lido 
pelo Sr. I • Secret!rlo. 

O Sr. ] 0 Secretário em exercício, ·sr. Amónio 
Carlos V a/adares, procede à kitura do seguinte 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 19, DE 1995 

Altera o Decreto Legislativo n° 7 de 1995 que 
dispõe sobre a remuneração de membros do Con
gresso NacionaL 

Art. 1 o o art. 4° do Decreto Legislativo n° 7. de 2995. passa 
a vigorar com as seguintes alterações; 

·~ 4° O compareciinento ã cada sessão dehõe
rativa e às reuniões de Comissão Pennanente. a que o 
parlamentar faça parte como tiwlar; setá remnnerado por 
valor COlTCSpODdente ao quociente entre a soma dos sub
sídios variável e adicional e o número de sessões e reu
niões de car.it.er dehõerativo :realizadas no mês: anterior. 

§ 5° Ressalvada a bip6tese do § 4°, é vedado o pa
gamento de subsídio variável ou adicional decoxrente de 
sessão deliberativa e reunião de Cóillissão Pennanente 
durante a qual o parlamentar não tenha-tido sua presenÇã 
registrada na forma dos parágrafos: 2° e 3°. 

§ 6° Os Presidentes de Cpmissões Permanentes 
estabelecetão formas de apuração da freqüência dos par~ 
lamentares nas reuniões da comissão." 

Art. 2° Suprimir o artigo 2° do Decreto Legislativo n° 2.. de 
1995 

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. · 

Justili~o 

O presente PrOjeto de Decreto Legislativo pretende vincular 
à remuneração criada pelo art. 4o do Decreto Legislativo i:J.o 2, de 
1995. a participação do parlamentar também nas reuniões das Co
missões Permanentes a que faça parte como titu1ar. 

O nosso objetivo é garantir a presença do parlamentar nas 

Comis~ Peiii13llente:; &.fomlf. a egrll.Z3r !>!: treb.<'!D1~Y.; (l.as mes
mas. Por via de conseqüência. perderá o vator oon-espou<.:..:~, , 
àquela reunião em que· o par~.,t-- -•"oo:r <>•·~-...!z. !~ -raal é 
previSto no citado dispositivo para as sessões deUberativas. 

Por oportUno, suprimimos o artigo 2° do Decreto Legislati
vo em questão. considerando-o desnecessário e injusto pemnte a 
situação atual que o país enfrenta. 

Pela importância da matéria no resgate da figura do Parla
mento perante a sociedade. espe.:amos contar com o indispensável 
apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste Projeto de 
De=to Legislativo. 

Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995. -Senador Coo· 
linho Jorge. 

(À Comissão de Constiluição. Justiçcre Cidada
nia e à Comissão de Assuntos Econômid:Js). 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O projeto lido será 
publicado e remetido às comissões competentes. 

, Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Se=::-
tário. 

O S.rT zo Secretário em exercfcio, Sr. Antônio 
Carlos Valaáares procede à leitura do seguinte: . 

REQUERIMENTO N" 182, DE 1995 

Nos termos do artigo 216 do Regimento lutemo, solicito 
seja encamiDhado o seguinte requerimento de informações ao Se
nhor Ministro de Estado das Minas e Energia: 

_ 1 - Quais as áreas do Estado de Roraima que encoi::J.tra.m-se 
requeridaS pam. exploração IIÚne!al? 

2- Quais as Empresas. deteDloras desses requerimentos'? 
3 - Qual o potenciai estimado em ouro. cassiterita e urânio 

na área da reserva indígenalanomami? 
. 4 - Qual a ocorrência e o potencial estimado de outros mi-

nerais na reserva indígena Janomami? -
Sala das Sessões, 16 de fevereiro de 1995.- Senador João 

França. · 

(À Comissã~ Dir,etQ_ra.) 

U SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento será 
encaminhado à Mesa Diretóra, na forma regiment:a4 para ser apre
ciado. 

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

·O Sr. ] 0 Secretário em_ exercício, Sr. Antônio 
Carlos:Valadares.procetk à leitura do seguinte: 

REQUERIMENTO N°183, DE 1995 

Com fundamento no disposto na alín.ea "a" do inciso n do 
art. 215 do Regimento Jntemo do Senado Federal requeiro a tr.ms
crição. nos Anais desta Casa; do artigo "Os laborat6rios de Fer
nando Henrique", do jornalista Gilberto Dim.enstein. publicado na 
Folha de S. Paulo no dia 15 de fevereh-o de 1995. 

Justili~o 

Com a sensibilidade e independência que o caracterizam. o 
jornalista Gilberto Dimenstein analisa a importância do prograrua 
"Comunidade Solidária" para melhoria dos precários índices so
ciais. O seu artigo é.; ao mesmo tempo. uma advertência e uina ma
nifestação de esperança e, por isso, considero necessária sua trans
crição nos Anais do SenadO-

BrasHia, 16 de fevereiro de 1995. -Senador Pedro Simon. 

(À Comissão Diretora.) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ..:. De acordo com o. 
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art. 210, § 1" do F~,imento Interno; o requerimento ser.í submeti
do ao ~x.;.::::...:: .04 .... v.cissão Diretota da Casa. 

timída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

· Sobre a mesa. requerimento que serã lido pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

O Sr. 1" Secretário an exercício! Sr. Antônio 
Carlos Valadares,procede à leitura do seguinte 

REQUERIMENTO N• 184, DE 1995 

Requeiro, nos tennos do art. 58 da Constitnição Faderal e 
nos arts. 71, 7 4 e 255, rr, c, 6 do Regimento Interno do Senado Fe
deral. a criação de uma Comissão Temporária. oonstiwfda de 9 
(nove) me~os e 9 (nove) suplentes. para o prazo de 90 (noven
ta) dias. aprofundar estudos e conclusões em tomo da oportunida
de e da localização de uma nova refmaria da Petrobrás S.A.. no 
Nordeste-brasileiro. 

Justificação 

Tomou-se pllblica e notória a progrunação da petrobri.s em 
implantar uma refinaria para produção de derivados de petróleo no 
Ncmleste brasileiro. Essa prog:tamação, cuja expectativa de efeti
vação até já taida, atende aos interesses do desenvolvimenlO na
cional e sobremodo aos da própria empresa, que se ressente da au
sência de maior agilidade para fazer chegar a baixos custos - ao_ 
Norte, Nonles.te e Centro-Oeste do País -os derivados da sua pro
dução petrolíferi. 

A decisão de implantar-se uma refmaria no Notdeste~ por
tantO, é de inegável interesse público. 

A sua instalação deve obedecer a critérios rigorosamente 
técnicos. tam.o no aspecto dos seus objetivos, como no da sua loca
!izlção fisica. Destaquem-se as responsabilidades do poder públi
co no processo de desenvolvimento nacional As gritantes desi
gualdades regionais devem ser combatidas. sendo os inve~
tos públicos fundamentais para a redução daquelas desigualdades. 

SENADORES 

Titular<s SUplentes 
PMDB 

Casildo Maldaner Flaviano Melo 
José Fogaça Onofre Quinan 

PPL 
Freitas Neto Francelino Pereim 

PSDB 

Elcio Alvares Edison Lobão 

PDT 

Teotônio VIlela Filho Sérgio Machado 
· Sebastião Rocha Lúcio Alcântara 

PT 

Eduardo SupÍicy José Eduardo Outra 

DEPUTADOS 

Titular<s Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 

Lima Neto 
José Carlos Aleluia 

PMDB 

Alberto Goldroao 

PSDB 

José Handball 

PPR 

Afonsso Camargo 

PT 

Osório Adriano 
Cesar Baodeiia 

Mauri Sérgio 

Ubiratan Aguiar 

Gerson Peres 
A ~trobr.ís S.A., cujos êxitos vêm se multiplicando nesses 

tantos anos, é uma empresa estataL. Em conseqUência, vinculada ;\ 
atenção ~ aos interesses de cada contribuinte brasileiro. O Senado 
Federal; -constitui do por representantes dos· Estados e do Distrito 

. ·Federal (artigo 46 da Constituição Federal), não pode se roaoter Jaques Waguer Sandia Starling 
· omisso em relação a e~ importante projeto da empresa estatal. Flávio Derz:i Silvemani Santos 

A nossa participação. ouvindo tknicos e especialistas no De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN, fica estabe-
assuu.lo. será deveras importante como um instrumento orientador lecido o seguinte calendário para a tramitaçio da matéria: 
e :fisc.alizador desse vultoso investimento a ser feito pela Petrobr.ís Dia. 16-2-95- Designação da Comissão Mista; 
S.A. Dia 17-2~95- instalação da Comissão Mista; 

. Sala das Sessões, 16 de janeiro de 1995.- Senador Edison Até 19-2-95- Ptazo_ para Íecebimento de emendas. I'Iazo 
Lobão · · - · -- · paraComissãoMistaemitiroparecerSobreaadmissibilidade; 

O SR. PRESIDENTE (José Samey).,. 0 requerimento ser.l Até 28-2-95 -I'Iazo fiDal da Comissão Mista; 
publicado e, posteriomlente, incluldo em Ordem do Dia; nos ter- Até 15-3-95 -I'Iazo no Congresso Nacional. 
mos do art. 255, fuciso rr, 6 do Regimento Interno. .O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência co-

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Seobor Presidente munica ao Plenário que a Comissão Diretola aprovou, em sua reu
da República editou a Medida Provisória n° 890~ de 13 de feverei- Iiião do dia 30 de janeii:o último, o Requerimento de Informação n° 
rode 1995, que eslabeleoe nonnas para outorga e proxrogação das 132. de 1995, do Senador João Rocha, ao Ministro do Planejamen
conoessões e pennissões de serviços públioos, e dá outras provi- to. 
ciências. Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encezrar os 

De aoordo com as indicações das Lideranças, e nos termos trabalhos, desigoando para a sessão Oidinária de aroaobi a seguin
dos §§ 4• e s• do art. 2' da Resolução n• 1189-CN, fica assim cons- te 

ORDEM DO DIA 
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1 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 48, DE 1993 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo 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 · 

Pareceres, proferidos em Plenário, Relator; Senador Áureo 
Mello~ em substituição à Comissão de Educação: 

I" proauncianiento: tàvorável ao projeto;_ .. 
· 2" pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 

2 
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 
LcgislatiYO n° 49. de I 993 (n° 2í3;93, na Câmara dos Deputados), 
que aprora o ato que renova a permissão da RÁDIO LITORAL 
LTDA. para explorar serviço de. radiodifusão sonora em 
freqiiJncia modulada flC1 Cidade . de Osório, Estado do Rio 
Grande do Sul, tendo· 

Pareceres. proferidos em Plenário. em substituição à · 
Comissão de Educação. 

-_r. pronunciamento: _Relator: .. Senador Amir Lando, 
favorável ao projeto; 
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- r pronunciamento: Relator: Senador Ney Maranhão, 
pela regularidade dos ato_s e procedi~entos concernentes à 
proposição. 

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 50, 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° 50. de 1<)93 (n° 277/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o áto que renova a outorga deforida ao SISTEMA 

NOVA ERA DE ço;~,fUNICAÇÃO LTDA., para explorar serviço 
de. radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Borra=ópolis, Estado do Paraná, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Rélator: Senador 
José Eduardo. em substituição à Comissão de F;ducação. 

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 52, DE 1993 

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

Votação,· em turno único, do . Projeto de Decreto 
Legislativo n° 52, de 1993 (n° 246/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a .concessão outorgada à RÁDIO 
GRANDE LAGO LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na Cidade de Santa Helena, Estado do 
Paraná. tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário, em 
substituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: Relator: SenadorNey Maranhão; 

163 . 
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- 2° pronunciamento: 
Camargo, pela regularidade 
concernentes à proposição. 

Relator: 
dos atos 

5 

Fevereiro de 1995 

Senador Affonso 
e procedimentos 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 55, DE 1993 

(Incluído em Ordem.do Dia nos termos do art 375, VIII, do 
· Regi,"lento Interno) 

· Votação. em tumo único, do· .Projeto de Decreto 
Legislativo n° 55, de 1993 (n° 267/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão_ outorgada à PAQUETA 
EMPREEi\'DIMENTOS .LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média ~na Cidade de Floriano, 
Estado do Piauí, tendo · · ~ 

Parecer favorável, proferido em Plenár!o, Relator: Senador 
Ney Maranhão, em substituição à Comissão de Educação. 

6 
PROJETO DE- DECRETO LEGISLATIVO N° 56, 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° 56, de 1993 (n° 293/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO STÉREO FM 
LAGOA SANTA L TOA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Lagoa Santa, Estado 
de Minas Gerais, tendo 

- Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Áureo Mello, em substituição à Comissão de Educação. 
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7 
. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 7, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia DO!! 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 
ÇULTURA DE . TIM[JÔ LTDtj., 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 
Mcirà Filho, em substituição à C.pmissão de Educação. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 9, DE 1994 

' 

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

Votação, e,m turno único.· do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 9, de 1994 (n° 301/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o· ato _que reno~·a a conc(?ssão outorgada à RÁDIO E 
TV TAPAJÓS LTDA., para explorar serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Santarém, Estado do 
Pará~ tendo 

· Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu C~rneiro. em substituição à Comissão de Educação. 
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9 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 11, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° I 1, de 1994 (n° 265/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que · renova. a permissão outorgada à S.A. 
RADIO J'EiWES MARES, para explorar serviço de radiodifusão 
sonorq em freqüência modulada na Cidade de Fortaleza; Estado 
do Ceará, tendo· 

Parecer favorãvel, proferido em Plenãrio, Relator:. Senador 
Dirceu Carneiro, em substituição à Comissão de Educação. 

10 
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 
radiodifosão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Sorocaba, Estado de São Paulo, tendo 

Pareceres favoráveis, proferidos em Plenãrio, Relator: 
Senador Meira Filho, em suQstituição à Comissão de Educação: 

- 1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
- 2° pronunciamento: pela regularidade dos atos e 

procedimentos concernentes à proposição. 
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11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 18, DE 1994 

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

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 18. de I 994 (n° 252/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
ARAGUAIA LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em onâa média na Cidade de Araguaina, I;stado do Tocantins, 
tendo · - - - · - · · 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituÍÇão à Comissão de Educação. 

12 
PROJETO DE DECRETO LEGIS,LATIVO No 19, DE 1994 

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

Votação, em turno único, do 'Projeto de Decreto 
·Legislativo n° 19. de 1994 (n° 254/93. na Câmara dos Deputados), 
que· aprova o ato que renova a concessão outorgada à · TV 
TOCANT!.VS 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. cm substituição à Comissão de Educação. 
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13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLAT.~VO 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 
Lcgislaiivo n° 23. de 1994 (n° 327/93. na C~mara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO 
AfONTAl\'HÊS DE BOTELHOS LTDA. para explorar serviço de 
radiodifitsão sonora em onda média na Cidade de Botelhos, 
Estado de Minas. Gerais. terido 

P~ecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Henrique Almeida, em substituição à Comissão de Educação. 

14 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 57, 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° 57. dé 1993 (n° 307/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à TV AMAZÔNIA LTDA. 
para explorar sen·iço de radiodifusão de sons e. imagens 
(televisão) na Cidade. de Macapá, · Estado . do Amapá. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 

15 
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 Cârnara dos Deputados), 
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que aprova o ato que renova a concessão outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO J'!LA REAL LTDA ... _para explorar serviço 
de radiodifztsão sonora em onda média na cidade dé Cuiabá, 
Estado de .\fato Grosso. (Dependendo de parecer da Comissão de 
Educação) -

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 64, DE 1993. 

(Erri regime de urgência, nos termos do art. 375, VIII, do 
Regimento Interno) 

. Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto. 
Lcgislativo"no 64, de 1993 (n° 275/93, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renú 'a a -concessão ·outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSORA PARANAENSE SIA para 
explorar serviço de radiodifztsão de sons I? imagens (televisão), na 
Cidade de Londrina, Estado do Paraná. (Dependendo de parecer 
da Comissão de Educação) 

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 69, DE 1993 

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

Discussão, cm 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 radiodifztsão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Mariana, Estado de Minas 
Gerais. (Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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18 
J?ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 8, DE 1994 

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

Discussão. ~m 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 · 
CULn!R.-1. DE PAULO AFONSO LTDA., para explorar serviço 
de radiodifusão- sonora em freqüência modulada na cidade de 
Paulo Afonso, Estado. 4a Bahia (Dependendo de. parecer da 
Comissão de Educação) · 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGI~LATIVO No 20, DE 1994 

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

Discussão. em turno único, . cto· 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 R.-4DIODIFUS.40 LTDA., atualmente 
denominada REDE FÉNIX DE CO!dUNICAÇÃO LTDA., para 
explorar serviçu de radiodifusão sonora emfreqüência modulada 
na Cidade ·de São José dos Pinhais, EStado do Paraná. 
(Dependendo de parecer da Comissão de Educação) 
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20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 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 
Legi'slativo n° 21, de1994Jn° 292/93, na Câmara dos Dc;:putados), 
que aprova o ato que renova a permissão da FM RÁDIO 
INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA., para explorar 
serviçõ de rad~odifusão sonora em freqü?ncia modulada na 
Cidade de Arcoverde, Estado de Pernambuco. (Dependendo de 
parecer da Comissão de Educação) 

21 I I 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 26, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 375, VIII, 
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 FAl LTDA. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na Cidade de Medianeira, 
Estad9 do Paraná. (Dependepdo de parecer da Comissão de 
Educação) 
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22 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA Tl:VO 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 Câmara dos Deputados), 
que aprova· o· ato que ·outorga permissão à RÁDIO SERRA 
NEGRA FM LTDA., para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em fi·e_qiiência modulada na Cidade de Alterosa, Estado 
de Mihas Gerais. ·(Dependendo de parecer da ComisSão de 
Educação) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está enceuada a 
sessão. 

(~vanra-se a sessão às 17h45min.) 

Ata da 2a Sessão, em 17 de fevereiro de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da 50' Legislatura 

- EXIRAORDINÁffiA -
· Presidência do Sr. Nabo r Júnior 

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.sE!{ADO- Ial-de-Exércitó EDSON ALVES MEY. para ex=r o cargo de 
RES: · _ MiDistro do Superior Tribunal Militar na vaga decoireD.te d3. apo--

Arlilldo Porto - Eduardo Suplicy- Emília Fml3lldes - Fian- sentadoria do So(!hor Mmistro General-de-Exén:ito EVERALDO 
celino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gilvam Boiges - DE OLIVEIRA REIS. 
Jader Baiba.Jho- Joio França- José Roberto Anuda - Lapro Os méritos do Gener.t.l-de.-ExéxcitO EDSON ALVES MEY. 
e:imp:,s- Nabor JúDior- Os:mar Dias- Romeu Tuma -Sebastião que me iJJchiziram a escolhê-lo pai3. o desempeDho desse elevado 
Rocha. cargo, constam do anexo "CUII:iculum vitae". 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de P=""'" Brasilia, IS de fev=iro de 1995.- Fenumdo Henrique 
acusa- o comparecimento de 15 Srs. SeDadotes. Havendo número Cardoso. 
regimentaL declaro aberta a sessão. . CURRICULUM VIT AE DE OFICIAL-GENERAL 

Sob a proteção de Dens, iniciamos: oossos trabalhos. 
O Sr. 1° Secretárlo procederá à leitura do Expediente. 

O SR. r &cr~tário iin- exerCú:ia, Sr. Osma""r 
Dias,procak à leitura do seguinte: 

MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA 
MENSAGEMN•60,DE 1995 

{N°189!.15, na origem) 

Senhores Membros do Senado Federal. 
Nos teimos do artigo 52. inciso m. da Coc.stitliição Federal. 

submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do Gene-

Dados Biográficos 
Nome:: Edson Alves Mey 

- Datã. de NaScimento: 20 OuL 29 
cidade Natal: Rio de Janeiro 
Filiação: 
Pai: Clarindo Mey 
Mãe: Olga Alves Mey 
Estado Civll: C~do., com a Sr"" The:re2;inha da CoSta Leite 

Mey 
Dados Militares 

Datas de Praça e Promoções 
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Praça.:26 Fev. 48 
Aspir.mte:14 Dez. 50 
2.0Tenente:25 Jun. SI 
1 o Tenente:25 Mar. 53 
Cap~tão:25 Ago. 56 
Major:25 Ago. 65 
Teneute-Corone1:25 Abr. 70 
Coronel:25 Dez. 75 
Genetal-de-Brigada:31 Mar. 84 
General-de-DiviSão:.31 JuL 88 
Gen=l·de-Exémt<>:31 JuL 92 

Origem: Colégio Militar do Rio de Janeiro 

amos Militares 
Curso Superior 
Escola Mili1ar de ReSODde, de oode eg=sou Aspir.mt<>-Ofi· 

cial da Amla de Cavalaria em 1950. 
Equivalente ao Curso de Pós-Gtaduação 
Om;o de Aperfeiçoamellto de Oficiais, realizado dui2n!e o 

ano de 1959. 
Eqoi.vaiem.e a Doutotado . .. 
Curso de Altos Estudos Militares da Escola de Comando e 

Estado-Maior do Exé!:cito.realizadode1962à 1964. · 
Carsó de Altos Estudos. comando e Easta.do-Maior das For

ças AnDadas, realizado no ano de 1960, na És<:ola Superior de 
Guerra. 

Cur.;o ~perior de Gueiia e Curso de Ahos Estudos de Políti
ca e Esttaté,gia. realizado no ano de 1986, na Escola Superior de 
Gu=. 

1972e 1973. 
Função no Exterior 
Delegado da.~epresentação Brasileira na Junta Inter-A.meri

C3!13. de Defesa. Washington- DC, Estados Unidos da -América. 
- _ IlO pe:dodo de Set 74 a Set 76, quando cOlabOrou ua elaboração do 

Plano Estratégico _Básico pata a legítima defesa do Continente 
AmeriCano~ bem como. na revisão d_o Manual de Planejamento da 
JID. .--·. ~·· 

Como Oficial- Generu 
- Coaiandame da t• Brigacb de CiValarla Mecanizãda San

tiago-RS. de Abr 84 à Abr 85. 
- Cbefe do Estado-Maior do I Exêrcii6, ·no Rio de Janeiro. de 

Abr 85 à Abr 86. 
- O!.efe do Estado-Maior- do _Comando Militar do_Notdeste. 

Recife-PE. de Fev 87 à Jan 88. 
- Subchefe do ExércitO, cUinu13tivO com a 4• Subchefia. do 

Estado-Maior das f"''''> Armadas (EMFA).Brasilia·DF, de Jan 
88àAgo88. . 

--4° Subchefe do Estado-Maior do Exército. de Ago 88 à Ago 
90. Seção responsãvel pelos asSUDtos relativos a pessoal e a legis-
lação; . 

-Comandante da t• Regíão Militar, Rio de Janejro..RJ, de 
Ago 90 à Mai 92, um dos principais comandos de apoio do Exér
cito, incluiDdo a área dos Estados do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo; 

- V=-Olefe do Departamento-Geru de Pessoal. Brasília
DF. de Mai 92 à Jul92. 6rgãoresponsável pela execução da Políti
ca de Pessoal~ Força Tern:stte; 

- Cbefe do ~ de Pessoal. B=ília-DF. de 
Cursos Civis Jul92 à Mar 94. 

Faculdade de Ciências Políticas e Económicas da UDivCISida- - Comandante Militar do Leste. Rio de Janeiro-RI. de Abr 94 
de do Estado do Rio de Janeiro. - até a da1a atual. Grande Comatido Militar teSpOnsável pela área do 
Síntese da Vtda Militar Rio de Janeiro, Minas Getais e EsPJito Sa.mo. 

Os 47 anos de vida militar. dos quais 44 são como oficial fo- · -·Membro do Alto Comando do Exército, ór:gão que examina 
:ram cumpridos prestando serviço nas seguintes Organizações Mi- e equaciOna., principalmente: 
litares. -os assuntos relativos à Política Militar Tem:stre e as estraté-

A~ o posto Coronel: gjàs para sua conserução; e 
ComoTenentee Capitão: =-- - -- _ ~---- -_:_~as~ de relevância dependentes- de decisão ministe-
Regi.mento Escola de Cavalaria - Rio de Janeiro. de 1950 a rial. em particular as zefererues ao preparo e ao emprego do Exér-

1953. cito e ao Plano Diretor do Exé!:cito. 
Regimento Escola de Ca-valaria- Rio de JarÍciro -1957. - Membro do Cooselho da Otdem do Mérito Militar. 
Regimento ck Cavalaria de Guaroas- Rio de Janei%0. de se- -Membro efetivo da Comissão de prolilOiio de Oficiais. 

tembrode 1957 a1958. . . . _ Conde=ações 
1° Batalhão de Catros de Combate - .Rio de Janeiro, NadÕDaii 

!960/196f -Ordem do Mérito Mililar- Grm deGtã.Cruz 
Departamento de Provisão G<:ral- Rio de JBD<iro, 1961 e -Ordem de Rio B=-G1au de <m-auz 

1962 . _ _ -Ordem do Mérito Naval- Grm de G=de Oficial 
Funções de Est>do-Maiore Assessoramento Superior- como -Ordem do Mérito Aeronáutico- Grau de Glande Oficial 

Capitão, Major. Tenente-Coronel e Coronel. OJ>Ss a conclusão do - Ordem do Mérito das Forças Armadas - Gnui de Graude 
cursodeComandoeEstado-MaiordoExércioo: - Oficial 

4'Região Militar, em 1965 e 1%6,oomo Adjmto da 1' Se- -Ordem do Mérito Judiciário Militar- Giau de Alta Distin-
ção. ção 

Estado-Maior do Exército. em- 1966. coiriõ"Adjunto da 21. Se- -Medalha Militar de Ouro COn:i Passador de Platina 
ção. - -Medalha do Pacificador 

Função de Comando- como Coronel: -Medalha Santos Dumont 
Comandou o 9" Regimento de Cavalaria Blindado. com sede -Medalha Mérito Tamanda!:é 

em São Gabriel, Rio Glande do Sul. de Nov 76 a Fev 79. -Colar do Mérito Judiciário 
Estabel~to de Ensino como Instrutor.: Estrangeiras 
CeDtto de Preparação de Oficiais da Reserva.. no Rio de Ja- -Medalha Especial da Junta lnteramericana de Defesa 

neiro,nosanos de 1954,1955 e 1956; - · Honorificas 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no Rio de - Medalha ComemOÇI.tiva do Centenário do CotpO de Bom-

Janeiro. nos anos de 1967.1968.1979, 1980 e 1982: beiro do Estado de Pemamruco · 
CeDirO de Estudos de PessoaL no Rio de Janeiro, nos anos de - Medalha Comemorativa do Ca:po de Bombeiros 00 Estado 
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do Rio de Janeiro 
Ati.vidades OJitura.is 
Estudo de Alto Nível 
- Normas paxa orga.niZJI.ção e distribuição de efetivos de Ofi

ciais e Praças. 
-Estudo para distn"buição dos C3IJ!OS para o Quadro Comple

mentar de Oficias (QCO) e parn 05 do CuiSO de Política Estt3légi-
ca. e Alta AdminíStração do Exército.:" • · · 

-Estudo para a criação do QCO 
- Canpauõilização da Legislação do Exército para alellder a 

alllal Coustituição. · --
VlSitas Oficiais de Tt:abalho 
- m Simp6si.o de ASSUillOS Esttatégicos Axgenti.no-Brasilei

ros, em Buenos Aires-Aigentina. em Jun 88. 
Palesttas e Conferências 
- Palestra no Estágio PI.pantório para Comandantes de Or

ganizações Militares, so~ o Tema ''Pessoal e Estrututa Organiza
cional do Exército". 

-Palestra sobre ''Política de Pessoal" para o Estado-Maior do 
Exército e ou~ Organ.iuções Militares. -

- Palestra sobie o 'tomaD.do Militar do Leste", na Escola Su
perior de Gu~ na. Escola de COD:i.ando e Estado-Maior do Exér
cito e na Escola de Guen:a NavaL 

-Palestra sobre a ''Operação Rio", de combate à a:iminalida-
de, na reunião do· Alto Comando do Exétcito. · - --

Gen Ex Edson Alves Mey. Comandante Mili1ar do Leste. 
(À Ccmissão tk Conrãuiçãc.Justiça e Cidadania.) 

MENSAGEMN'61, DE 1995 
(N• 190195, Da origem) 

Senhores Membros do Senado Federal 
Nos tetmos do artigo 52. inciso DI. da CcmstituiçãO-Fe&tal,. 

submeto à coosideração de Vossas Excelências o nome do Gene
Ial-de-Ex&Cito JOsé Sampaio Maia para exercer o cargo de Minis-
tro do Superior Tnàunal Militar na vaga decoirente da 
aposentadoria do Senhor Mínistro General-de-Exérc:i)O Wubetto 
LuizLíma. 

Os méritos- do GenemJ-de-Exéicito José Sampaio Maia. que 
me induziram a escolhê-lo para o desempeDho desse elevado car
go. constam do anexo curriculum vitae. • 

B:rn$Iia, 15 de fevm:iro de: 1995. - Fernaudo Henrique 
Cardoso. 

Curriculum Vitae de OFICIAL-GENERAL 
Dados BiogciificOs 

Nome: José Samptio Maia 
Data« Nascimento: 21 Set 30 _ 
Cidade Natal: Aquidabã- SE 
Flllação: 
Pai: Domingos Maia 
Mãe: Hortência Sampaio Maia 
Estado Civil: Casado com a Sr- Sylváa Helet~a Souza Maia 

Dados Mili1ares 
a) Datas de Praça e Promoções: 
Praça : 1° Max.48 
Aspir.mte : 14Dez. 51 
2°-Tenente : 25 Jun. 52 
1°-Tenente _: 25Jun.S3 
Capitão ; 25 Ago. 5_6 
Major : Z5Ago. 65 
Teneme-Coronei :25 Dez. 70--
Coronel : 30 Abr. 76 
General-de-Brigada ; 31 Mar. 84 

Genetal-de-Divisão : 25 Nov. 88 
General-de-Exéicito : 25 Nov. 92 
b) Origem: Esoola Prepuatória de Fortaleza 
c) Ottsos Militares: 
1) CuiSO Superior 
Academia Militar das Agulhas Negta.S, de onde egressou As

pizante-Oficial da Amla de Anilharia em 1951 
• 2) CuiSO de Especialização 

Curso de Defesa All1iaérea., realizado durante o ano de 1956 
Curso de Guena na Selva, realizado durante o ano de 1967 
3) Equivalente ao Cuw de Pós-Graduação 
Curso de Aperleiçoamemo de Oficiais., realizado durante o 

ano de 1961 
4) Equivalente ao Doutmado 
Cuiso de Altos Esmdos Militares da Escola de ComaDdo e 

Estado-MaiordoExélcito,realizadoem !964a 1966 
Cur.;o de Altos Estudos, Comando e Estado-Maior das Forças 

Amladas,:realizadonoanode 1976.na Escola Superior de Guena 
. Smtese da Vida Militar: 
Os 47 anos de vida militar, dos quais 43 são como oficial. fo

ram cnmpridos presJ,ando serviço nas seguintes Organizações Mi
litares: 

1) Até o posto de Coronel: 
a) Como Teneme e Capitão: 

·1°/7" Regimento de Obuses 105 (Olinda - PE), de 1952 a 
1953 

1° Grupo de Canhões 90Antiaéreo (Rio de Janeiro- RJ), du
rante o ano de 1957 

-- 4°Regimemode0buses 1~ (Pouso Alegre- MG~em 1962 
13• Cimmscrição de ReCIUtamen!o (ft€s COtações - MG}. 

no ano de 1963 -- --
- b) Funções de Estado-Maíor e Assessoramento Superior

como Major. Tenente-C;oronel e CoroneL após a conclusão do cur
so'<ic Comando e Estado-Maior do Exército: 

- Óficial de Eswio--Maior do GtU_pamento de Elementos de 
Frontciia(Manaus-AM). em 1967 e 1908 

· Oficial de Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia 
(Belém- PA e, pestetiormente etu Manaus- AM). de 1968 a 
1970, 

Cl!efe da 3• Seção da Jnspetoria-Getal das Pollcias Militares 
(Brasilia- DF), em 1977 

Cbefe do Gabainete da Dll"etorla de EnSino Preparatório e As
sistencial (I!Iasilia- DF). em 1978 

-Sul:x:befe de Assuntos Políticos da Secm.aria-Geral do Con
selho de Seguzança Nacional (BiliSÍiia- DF), de 1979 a 1981 

Cbefe da ~ de Operações do Estado-Maior do Exército 
_ de Set. 83 a Mar. 84 

c) Função de Comando: 
Comandou o CeD1rO de Opeiações na Selva e Ações de Co

mando (COSAC) (Manaus-AM).nos anos de 1974e 1975 
d) Estabelecimenr.o de Ensino, como Instrutor: 
Escola de Sargentos das AnDas (frês Corações- MG). nos 

anos de 1954.1955.1958. 1959 e 1960 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, nos anos de 

1970.1971.1972e 1973 
e) Funções no Exterior: 
Adido do_ Exército juDio à Embaix_ada do Brasil em Lisboa-

POitngal. de 19 Jul. 81 a 19 JuL 83 
~)Como O!;<iaj,(;eDeral:_ 
Sub::hefe de Operações doEMFA. de Al:ir. 84 3 Abr~ 86 
Comandante da 1• Brig_ada __ de Artilharia de -Costa e ADI.iaérea 

de Abr. 86 a Abr. 88. no Fiio de Janeiro- R1 
5° Subchefe do Estado-Maior__ do Exército em BraSJ.1ia- DF. 
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responsável pelo planejamento de assunr.os referentes a Ensino, 
Instrução e Logística. da Força Ten-estre. e pela IDspetorla-Geral 
das Policias Militares. de Abr. 88 a Tãn. 90 

Comaildante da 3• Divisão de Exército, e Di Sai:lta Maria- RS. 
de Jan. 90 a No v. 92 

Comaildante Milirar da Amazônia,. em Manans.- AM. de J an. 
93 a Ago. 94- Grande Comando responsável pela área dos Esta
dos do Ama..zonas, Acre. Rondônia e Roraima 

Comandante de Operações Tem:sm:s. em Brasília- DF. de 
Ago. 94 até a data atual- Grande Comando responsável pelo pla
nejamemo do emprego e pela orientação do preparo da Força Ter
resue 

Membro do Alto Comando do Exército, 6rgão que examina e 
equaciona. principalmeDI.e: 

-os assuntos relativos à Política MilitarTenestte e as estraté
gias para sua consecução; e 

- as matérias de relevância depeDdentes de decisão ministe
rial e"m particular as referentes ao preparo e ao emprego do Exér
cito e ao Plano Diretor do Exército 

Membro do Cooselho da Oidem do Mérito Militar 
Membro efetivo da Comissão de Pro.moçã() de Oficiais 

M.an.aus _AM 
h) Visítas Oficiais de Txaba.Ib.o 
Viagem de estudos aos Estados Unidos da América, de 3 a 

241 Jun 66, i.Dl:egcihdo o ~o anO da ECE:ME. . · 
V ~agem à Viena_ Austria, de 25 a 29/Fev 80, a setViço da 

Secretaria-Geral do ConSelho de Segurança Nacional. como mem
bro da Delegação Brasileira à Conferência Plenária Fmal da A va
liação Iotemaciottal do Ciclo do Combustível Nuclear. 

Viagem à Inglateoa. Suécia. e França. de 5 a 20 Set 88, em vi
sita à Feira. IDlemacional de Aerooáuticã: em Famboroug}Í (mgl.a
t=) e às mslalações da BofOIS (Suócia) e da Tomsoo {Ftança). 

V:tagem aos EUA, de 2 a 9 Dez 90. em visita ao Fort Knoz 
(Louisville _ Kenmcky). à Academia Militar de West Point. ao 
Pentágono, Junta Interamericana de Defesa e Comissão Militar 
Brasileira (W"asghin.ton _ DC), inserida no contexto do ln_te.Iclm-

.. bio de Comandantes de Grandes Unidades (Bzasilx EUA). 
V:tagem a Guri _ Vene:mel.a._de 17 a 20 Ago/93, Como Chefe 

da Delegação BtaSilei:ta à Venezuela de Intercâmbio Militar Re
gioD3l Brasil_ Venezuela.. 

VJagem ã Letícia _Colômbia. de 19 a 20 Out/93, como Che
fe da Delegação Brasileira à 4• Reumão de Inteteâmbio Militar 
Regiooal Brasil_ ColÔmbia. Condecorações · ~ 

a) Nacionais 
- Onlem do Mérito Militar- Grau de Grii-Cmz 
- Oidem. de Rio BiaD.CO- Gml de Oficial · 
- Onlem do Mérito Naval- Grau de <lTande Oficial . 
- Onlem do Mérito Aeronántieo- Grau de <lTande Oficial 
- oroem do Móri!o das Fmças Aimadas - Grau de Grande 

Vmgem à Ciudad Solivar _Venezuela. de 22 a 25 JUD/94, a 
·fim de receber a estátua pedestre do Libertador Sim6n Bolivar, 
destinada ao 6° Batalhão de Engenharia de Combate e participar 

- das comemorações da Batalha Cazabobo e do Dia do Exército Ve
nezuelano e de reuniões: de ca.níter oficial com representantes doo 
Exércitos da Venezuela e da Colômbia. 

Oficial 
· - Onlemdo Mérito Judiciário Militar- Distinção 

- Medalha Militar de Ouro com Passador de Platina 
-Medalha do Pacificador 
- Medalha Mérito Santos Dumont 
- Medalha Mérito Tamandaté 
-Medalha do Serviço A.mazôuico- Passador de Ouro 
-Medalha AlferesTJiadeule• (PMMG) 
- Medalha Alferes Joaquim da Silva Xavier (PMOF) 
- Medalha lmper3dor D. Pedro n (CBDF) 
- Medalha Mérito A vaDie Bombeiros (CBRJ) 
- Medalha Mal. MascareDhas de M= (Ass. Nac. Veteta· 

nosFEB) • 
-Medalha da VItória (Ass. dcs Ex-Combatentes de fuasil) 
b) Estrangeiras 
-Medalha do Móri!o Militar- 1' Classe {Pattugal) 
-Ordem do Mérito do Exéicito (Venezuela) · 
-Insígnia Honra ao Mérito (Venemela) 
- Oidem do Mérito Militar José Maria Córoova - Grii Cruz 

(Colômbia) 
· c) Honorífica 

- Orc!em, do Mérito Aiarib6ia - Comendador· (Prefeitmi> de 
Niterói) 
Atividades CU:ltnrais 

a) Esmdo de Alio Nível: 
A Defesa Civil no Bnsil (monografia) ESG - Rio, R1 (Dez. 

76) 
Proposta de reestrutlmlção do clispositivo militar do Comando 

Militar do Sul no Rio Grande do Sul- Santa Maria- RS. 07 Jan. 
92 

Racionalização e~tu.I3l de Exército_ TiãfiSferência da 16• 
Bda lnf Mtz de Santo Angelo_ RS p;ua Tefé _ AM (San1a Maria 
_RS. 6/Abr 92. 

Propostas de reestrutur.oção do CMA de 1993 e de 1994 _ 

c) Palestras e Conferências 
Implantação das Bases Logisticas no CMA _ Manaus _ AM. 

22Dez/93. 
Atividades do Exército na Amazônia_ Palestra para estagiá

rios da ESG (20 Jun/94). 
. Gen Ex José Sampaõo Maia. Comandante de Operações Ter

resues. 
(À Comissão tk OmstituiçiW.Jusliça e Cidadania.) 

PARECER N" 23. DE 1995 

PARECER DA COMISS.:i.O DE ASSUNTOS SOCIAIS. 
AO PROJETO DE LEIDA CÂMARA N'll9, DE :1!194 

(N' 3.753-C, DE 1993, NA ORIGEM) 

"Dispõe sobre a realização de ônspeções ~"""" 
soais nos tnabalhadores." 

~elator do Vencido: Sen~or Epitádo Cafetei-
ra 

Relatório 

Designado relator. nos tetmos do art. 128 do Regimento Jn. 
temo do Senado Fed=]. em função da tejeiÇãO do parecer do ,.Ja_ 
tor primário, o iluStre Senador Regi:naJ.do Duarte. passamos ao 
exame da matéria, objeto da presente proposição. 

Nos rmnos do art. 100. inciso I., do Regimento Interno do Se
nado Fedetal. com.pete a: ComissãO de Assuntos Sociãis nianífes
tar-se sobre o mérito do Projeto de Lei da~n° 119, de 1994 
(n' 3.752-C. de 1993J~na origem_ que ''DispõC sobre a realização 
de iDspeções pessoais nos ttabalbadoies''. 

_Com a~ quatro artigos., o projeto de lei pretende a proibi
ção de qualquer fomia de ,.vista na pessoa do trah!Jhador. ressal
vado o disposto ~e projeto de lei,. ou quando for autorizada 
mediante aCOido firmado ~tre o empregador e a comissão de rep
re~tantes da empresa. 

No acordo que autOrizar a insPeçãO. deveià.Coii:Siar. obrigalO-
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riamente, o procedimento e sua realização. de fotma a salvagurdar 
• digixlldade, illtimidade. privacidade • sande do tr.lbalhador. 

De autoria do ihistre Ilepltado José Fommati,,a proposição 
logrou aprovação na Cámara dos Deputados, tendo parecer favOiá
vel à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e de Re-
dação e, ps:r maioria. na Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Públi<:o daquela Casa Legislativa. 

E o xelat6rio. 
Voto do R~ator 

Na Comissão do Trabalho. Admír:üstração e Setviço Público 
de Câmaia doo Ilepltados, o eminente Depltado Edmar Mo1oim, 
relator primitivo do projeto de lei em ailál.ise. já se insnigia contta 
o mesmo. alegando que a sua aprovação ''implantaiia o caos na :re... 
lação capital-trabalho". 

A ~ tempos atr.ís, noticiou a ocorxênci,a de exageros 
por parte de um determinado empregador", que foi devidameme 
punido, axravés de sentença candeDatórla, prolatada. pelo Excelen
tíssimo JUiz da 37• Vara Criminal do Rio de Janeiro, em 1991. 

A decisão do Poder Judiciário demoDstta a desnecessidede de 
discipliDamento etpecial da matéria. pOis sempre qüe em nome da 
defesa do pa!rimônio e do lucro se violar diieitos e _gaiaii1ÚS indi
viduais, poderá haver a condeuaçãó e puDição dos wlpados 

T ecnicameiJ1e o J;rojeto não :metete acolhida, uma vez que a 
ma.tma não eStá afeita aõ direito do trabalho, mas sim. ao direito 
penal. já que tipifica uma detemliDade conduta deliblosa.. passível 
de p:mil?o. 

Ainda que adequasse o texto do projeto ao cfueito penal. o 
mesmo seria iilaequível já que não foi estabelecida. qu.alqoer pe... 
~ ser aplicada aos culpados. 

No mérito, o projeto eDSeja uma contr.l.dição, poiS na medida 
em que procu:ra defender a inviolabilidade do uabalhador, através 
de proibição de revista. expõe demasíadetnente o empregador, que 
podeiá ser lesado com a proteção da lei. 

Em face do exposto, voto pela rejeição do Projeto de Lei da 
Câmalan' 119,de 1994. 

Sala de Comissão, 23 de novembro de 1994. _ Jutahy Ma· 
ga!bãCs_ Presidente_ Epitãcio Cafetara_ Relator do 'Vencido_ 
Dario Pereira_ Lavoisier Maia _ Jarbas Passarinho _ Mauri
cio Corria Luádio Portd.la Reginaldo Duarte, com. voto em 
separado, või.cido _João FraÜça _ Ronaldo Aragão_ Jacques 
Silva Cid Sah6ia de Carvalho César Dias João Calmon 
João Rocha _ Louremberg Nunes Rocha _Coutinho Jorge :: 
Magno Bacelar. · 

VOTO EM SEPARADO, VENCIDO, DO SENADOR 
REGINALDO DUARtE . 

Relatório 

Cabe a esta Comissão a análise do projeto de Lei da Câmara 
n°.ll9, de 1994,de atncriã do ilustm Deputado JoséFortunati que 
toma proibida qualquer forma de IeVista direta na pessoa do ttaba. 
lhador exceto as autorizadas mediame acordo fii:mado entre o em
pregador e a comissão de representantes da empresa. A proposição 
traz em apenso o Projeto de Lei n° 3~752. de 1993. do _mesmo aJJ.· 

tore que tr.tta da ''segu.r.mça patrimonial das empresas e o controle 
sobre o:> trabalhadores''. 

Em sua justificação consta que: ''Não são rnros os casos noti· 
ciados pela ü::Dprensa, demmciando as humilhações e o desrespeito 
a pessoa do ttabalhador que é submetido à revista diretas , sob o 
~texto de que tais :inspeções são indispensáveis aó controle patri· 
monial das empresas''. O autor argumenta também que ''se. por um 
lado. nossa Lei Maior assegura o direíto de propriedade. por outro 
lado, também garaDte a inviolabilidade da intimidade da vida pri
vada, da honra e da imagem das pessoas". 

Na casa de origem os projetos foram aprovados com parecer 
favor.ível da Comissão de Trabalho de Administração e Serviço 
Público. Submetidos à exame da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação"esta manifestou-se pela constitucionalidade,juri
dicidade e téclrica legislativa dos aludidos projetos. 

É o relatólio. 

Voto do Relator 

A aprovação da matéria que orn. examinamos nesta Comis
são é, em nosso entendimento. conveninente e oportuna dada a 
OCOir&lcia de denúncias de situações em que ttabalhadores princí
palmente do sexo feminino, são submetidos a revistas vexatórias e 
humilhantes. Esta vigilância agressiva. configura. muitaS vezes, 
verdadeira pena aiilecipada a que são submetidos empregados pre
sumidamente inocentes. A proteção ao patt:imônio das empresas 
não pode justiflcar a criação de verdadeiras forças policiais pan.i
culares que, sabedoias da necessidade que o trabalhador tem de 
emprego e salário, disto podem se utilizar pant. intimidá-lo ou 
consttangê-Io. 

EvoluítDos, em nossa- legislação. e o constrangimemo ilegaL 
já se encontra rel.a.ciqn;tdo entre os crimes "passiveis- de punição. 
nos lemlos de nossa codificação penal. Em matéria trabalhista e 
importante que se encontrem, através da negociação entre empn!:· 

gados e ~gadores, limites e procedimentos tendentes a garaD· 
tir o patrimônio do empregador sem violar a dignidade, 
intimidade. privacidade e saúde do trabalhador. O estabelecimento 
de um acotdo, na fOIIIla da proposição em análise, e certamente o 
caminho mais justo para o encontro entre estes dois interesses, não 
necessariamente conflita:mes. 

Em face do _exposto, opiiiamÕs pela aprovação do Projeto de 
Lei da Câmara n° 119, de 1994, pelos seus méritos e por aiender 
também aos pressupostos necessários de CODStitucion3lidade, juri· 
dicidade e técnica legisla!iva. __ _ _ _ _ 

· Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994. _ Seuador Re
ginaldo Dual'le. 

O SR. PRESIDENTE (Nabo< JWJior) - O Expediente lido 
vai à p1blicação. 

Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de As
suntos. Sociais. concluindo COD.ttariamente ao Projeto de Lei da 
C~ n' 119. de 1994, que dispõe sobre a realização de inspeção 
pessoa! nos tra.ba.lhadores. -

De acordo com o_disposto no parágrafo ÚIÚCO do art. 254 do 
Regimento Intemo, fica aberto o prazo de 48 horas pata interposi
ção de recuiSO porum décimo dos membros do Senado para que a 
matéria. conúDu~ sua tiãmitação. 

O SR. PRE~ENTE (Nabor JWJiar)'- Hã aradores inseri· 
tos. 

Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir CampeJo. (Pau
sa.) 

Concedo a palavrn ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.) 
Concedo a palavxa ao nobre Senador Coutillho Jorge. (Pau

sa.) 
Concedo a palavm ao nobre Senador Eduardo Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPUCY (PI'- SP. Pronuncia o se

guinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. S:n e 
Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de regisi:rarum tris
te acóntecimento: o assassinato do economista Jaime Teixeira. -um 
dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e seu Presidente 
numa das fases principais da história do PT. 

O Diretório Regional. as Bancadas Municipais, Estaduaís e 
Federal do Partido dos Trabalhadores divulgaram nota sobre o seu 
as-saSSinato. ocoltido riO dia 12 de fevereiro. 

Jaime Teixeira~ que ttabaihava como professor da Uoiversi. 
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dade da Amazôcia e Ct'3. í.LSCal de triixno. foi o segundo Presidente 
Regional do PT; com liderança destacada .nas lutas pelos direitos à. 
cidadania.. pela demoaacia. Devido a essa postura.. esteVe entre os 
primeiros a organizá!' a Sociedade P.araense dos Direitos Humanos 
- SPDH, chegando a exercer asna Presidênci3.. 

Comovidos com a sua morte. os membros do PT alertam a 
opinião pública paza o fato de que :is infonoaç&s-díspotúveis le
vam a crer que esse crime não se constitUiu apenas em um assalto 
violento. O requinte e a precisão da execução. aliados ao fato de 
Jaime.Teixeim estar-exercendo a função de fiSCal da SEFA- Se
cretaria da Fazenda, pemüre supx um crime petpeU'3do pelos que 
seriam atingidos por investigações por ele realizadas. 

Há o dado alalmante de que tr& fiscais da SEFA f0!3III. mor-:
tos em periodo :recente. sem que se tenha pxesenciado um resulta· 
do efetivo na pun.içào dos allpados. . _ _ 

Queremos. juntamente con:ro PT do P~ solicitar~ GovCT
nador Almir Gabriel que procure realizar. com a colabatação da 
Polícia Feder.ll e do Ministério da Justiça,. um trabaJho de investi
gação sobre esse fato, que se rela.cioo.a com o problema da sonega-
ção de impostos DO Brasil _ 

O relatório sÕbre problemas c falcatruas na. Secretaria da Fa
zenda.. que seria. enlregne ao Deputado Estadual José- Carlos Lima. 
no dia seguinte ao assassinato. estava dentro do cano da vítima, 
roubado pelos assascioos • .b:ime Teixeira. portanto, estava reali
zando um trabalho de averiguação de fiSCais ·que: Dão estavam 
=prindo adequadameme a sua função. · 

Ftca aqUi o nosso apelo para que o Govemador do Paci.. Al
mir Gabriel, e-o Ministro da Justiça, Nelson Jobim, realizem o tra
balho de desvendar a natureza desse assassinato, a fiiu de que não 
haja impunidade nesse caso e pata que possa a população brasilei
Ia saber que há hoje um processo sério para se temtiDar com a so
negação de impostos, seja a nível de Município, de Estado ou da. 
Federação. 

Em segundo lugar, Sr. l'Iosidente, o Procurador-Geral da Re
pública., Aristides JUDqUei:xa Alvarenga.. com funda.mento no art. 
103, io.ciso VL da Constiwição FederaL ajuizou. ontem. perante o 
Supremo Tnbunal Fed=l. Aç2D Diieta de IncoostituciOJ>ilidadc, 
obje.tivando a declaração de inconstitociooalidade do art. 3° e seus 
par.ígrafo~ bem caDO da expressão "observado o disposto no art. 
3cr'. con.stante do art... 5°, ambos do Deaeto LegisJ.ativo D0 7. de 19 
de janeiro de 1995, que dispõe so~ a~ dos membros 
do Congresso Naciçnal durante a 50" Legislamra.. 

O teor <19< dispositivos ;,pugaadoo é o se~ 
Art._3° E devida ao parlamentar, no início e no fmal previsto 

para a sessão legíslativa, ajuda de custo equivalente ao valor dare-
muneração. _ _ 

§ 1• A ajuda de custo destina-se àcompellSaÇão de despesas 
com trnil.Sp:lite e ootras. i:m:pl:esciDdíveis pua o comparecimento à 
sessão legislativa ordinária ou à sessão legislativa extracrdiDária., 
convocadas na funDa da Coostituição Feder.il. 

§ ~ Peidexá o cliioito à pe=pção da parcela fiilal da ajuda de 
custo o parlamentar que não cotDpaiecer ~ pelo menos "213 da ses-
são legislativa. · 

§ 3" O valor =spondente à a }Ida de custo não sexá devido 
ao suplente reconvocado na mesma Sessão Legislativa. 

C------) 
Art. s• O Suplente convocado =beti, a paror da posse, a 

retilllDei3.Ção a que tiver direito o parla!l'!fWQtar em exercíciO, obser
vado o <lisposto 110 § 3" do arL 3° 

O Procmada:-Ge:ral tomoU a iniciativa atendendo, em parte, à 
~ deSte ~Senador, Lider do PT no SeDado. e do Deputado 
Fedexal José Fortl.lnati. Líder do PT na Câmara dos Deputados, e a 
uma oorra Tepresentação. onde se aponta a :i:D.compaubilidade das 

nOI:IDaS transcritas com os arts. 37. caput. e seus inciso:; XI e xn. 
e SS, inciso m. da CoDsti.wiçio Federal. 

Compete exclusivamente ao Congresso Nacional fixar a re
muneração dos Dep3Jtados Federais e dos Senadotes em cada Le
gislaru:ra pan1 a snbseqúente, bem como a dos Ministros de Estado 
para cada exercício fmanceiro. 

-Na fJ.XaÇão dessa re1I111Dei3.Çâo, contudo, o Congresso Nacio
nal deve observância aos princípios estabelecidOs na Coostituiç:.ão 
Federal, enm os quais o da equivalência dos valores percebidos 
pelos Ministros de Estado e pelos membros do Poder Leg:i.slativo. 
que constituem os limites máximos de remuneração no âmbito dos 
respectivos Podetes. Essa equivalênci3. é fundamental paza a con
czeção da regra de isonomia de vencimentos paxa cargos de atri
buições iguais oa assemelhados dos Poderes Executivo, 
!Agislativo e Judiciário. 

No exame da constituciooalidade_ de dispositivos legais que 
fixavam -remnneiàção de catgOS de cúpula do Poder Judiciário. im· 
pugnados sob o·azgumenlO de que estabeleciam valoies exceden
tes aos atnõuídos no âmbito do Pcx!er Executivo. o Supremo 
To"bunal Federal assentou a tese de que "devem os. vencimentos 
dos agemes ele CÚ?lla dos Três Podetes gualàarre!ação de equiva
lência. não porque se· lrit.te de cargos idênticos oo semelhantes. 
mas sim como condição necessária da operatividade da regra da 
isonomia de venci:oientos dos. respectivos. servidores". confa:me 
documento assinado pelo Rela1or. Minístro Sepúlveda Pertence. 
decisão esta que tem como pmcedente uma ouua.. de autoria do 
Mlnistro Cél.io Baja. · 

Esse enteudimento já constava da justificativa do projeto en
camiohado ao Congresso Nacional. que se converteu na Lei n° 
7.721. de 6 dej"lJJiro de 1989. escla=endo o Sup=no Tribu!W 
Fedetal que o princípio da isonomia "enl.Ie os SCIVidores dos Três 
Poderes pressupõe que os limites máximos. a que se refere o cita
do art. 37, inciso XL guardem. ent:re si, relação de equiv.alência. 
Elevado o limite máxima de um Poder, CUIJl!li" ajustar os limiles 
máximos dos outros Poderes. em ordem a que o princípio da i.so
nomia. entte servidores dos ttes P~s da República. opere na 
con:foonidade do espírito e sistema da nova ordem constitucio:nal''. 

É verdade qnC-y no exe:cíc:io da attibuição ~ista no art. 49, 
Vll. da Coostimição Fedexal. isto é. na fixação da rel!lllDetaçio 
dos Dejlutados Federais e Senadores. não está o Congresso Nacio
nal adstrito aos limites de :remunetação. até então vigentes, dos 
MmisttOs de Estado e dos Ministros do Supremo TnOunal Federal. 
Ocotre. :Poxém. que. cabendo também ao Coogresso Naciooal fixar 
a l'CilJll.Del'llçio dos Ministros de Estado para cada exetcício fman
ceiro. não pode deixar de obser="essa relação ele equivalôncia. 

Não foi o que OCOl'rell na espécie. O Decreto Legislativo n° 6, 
ele 23 de janeiro de 1995. fixou a remunernção mensal dos Minis
trOs de Estado cm RS 8.000.00 (oito mil =is) mensais. para o 
exetclcio fin3nceiro ele 1995, e ainda lhes concedeu o adicional 
c:<lEIOSpC>!ldete à l'OlllllliOI3Çã memal do mês ele dezembro desse -- Já o Decreto Legislativo n° 7. na mesma data. estabeleceu a 
rem!lllei3Çiio mensal dos Deputados Federais e Senado= em RS 
8.000.00 (oito mil =is), fannada pelo subsídio fixo de RS 
3.000.00 (ttês mil =is), pelo subsídio variável de RS 3.000.00 
(ttês mil =is) e pelo subsídio adicional de alividade pariamebl.1r 
de RS 2.000,00 (dois mil =is). cooferindo-Ihes ainda. no mês de 
dezembro, mais uma rem.uD.eiaÇâo~ fOIII13.da por essas três parce-o 
las, em yalor propon:iona1 ao efetivo compm:ecimeuto às sessões 
deliberativasrealizadas a30 de novembro (arts.l0 e20). 

11. Essas normas atendem ao requisito de equivalência. 
emezgell!e da CcmslitlllçãÕ Fedetal. O art. 3• do Decreto Legislati
vo n°7 de 95, enttetanto- e esse é o pooto que acaba quebrando a 
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isonomia- criou ajuda de custo, uma no início e õfitra no final de 
cada legislativa. a;[Uiva1ente ao valor da remuneração (art. 3°~ c:a-
put) e ainda a }leia de custo em caso de convocação exttaordiná.ria.. 
Sohe essas llOV3S parcelas, assinalo expediente que acompanha a 
inicial 

N'"ao bastasse a elevação da remunetaÇão em aproXimadamen
te cem por cento, trataram os congressistas de instituir um 13° sa
lário, mais duas remllilexações integrais devidas na convocação e 
Da desconvocação da sessão ordinária e mais du~ nos mesmos 
teanos. pela convocação de eventUal sessão extra~a. Isto 
sigcifica que havendo duas convocações extr.toidioá:ri- uma no 
recesso de julho e outra no de dezembro e janeiro, o que tem sido 
a regra nas Ultimas sessões legislativas- cada parlamentar poderá 
receber até 19 remunerações por um ano de t:rabalbo, ou, no míni-
mo, 15 remunerações integrais. · 

12. O art.. 33 da Constituição .anterior (EC n° l/69) previa o 
subsídio, dividido em pane fixa e em parte variáveL e ajuda de 
custo, esta destinada à compensação de despesas com ti3nspOrte e 
ounas imprescindíveis, para o comparecimeDtO ã sessão legislativa 
ordinária oU à seSsãó legislativa extra.ordin.ária, cujo paga..!Õerito 
deveria ser feito em duas parcelas. A Cocstituiç:io vigente utiliza 
genericamente a expressão "remuneração", quando se :refere aos 
DepJ.tados fedexais e aos Senadores. Essas mmunerações exce. 
dentes, a título 4c ajuda de custo, previstas no art. 3" do Decreto 
Legislativo no? de 1995,em=lidade, rompem a"'laçãode equi
valência exigida pela Constituição Fedem}; P.ua o·aestõcilüeiltO 
aos Estados pelos quais fornm eleilos, alliís,já dispõem. os Parla-
mentares. de cota mensal de passagens aéreas. · 

13. Se essas parcelas pudessem ser desconsideradas para efei
to de detemrlnação do limite máximo a que se tefere o art. 37. XL 
da Constituição, então a Câmara dos Deputados: e o Senado Fede
ral, no exerclcio de suas atribuições constitucioruiís~ pOderiam fi
xar os vencimentos dos: servidores do Poder Le,gislativo, com igual 
previsão de novas remmernções, a título de ajuda de custo das 
mesmas hip6tCSes, o que, em rCalidade, subverteria a regra do art. 
39~ § 1 o e a do art. 37. xn. da Lei Ftmdarnema' import:mdo em 
atnbuir aos cazgos do Poder Legislativo vencin:ieritos superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo. 

14. Ademais. essas rennmera.ções. ccoferidas indistintamente 
a todos Parlamentares. em Valorei> equivalentes à propria :t-emtme
zaçãO mensal e sem conelação com despesas necessárias ao com
parecimento à sessão legislativa. não têm o caráter de ajuda de 
custo. A deteyrnjnação da oamreza.jur:ídica dessas puce1as era des
picieDda no regime constitucional anteria:, Dilo só pOrque contem
pladas explicitamente nó textO fundamental. como também pcnque 
não se estabelecia o princípio da equivalência., mas é im.prescindl
vel no atuai. em face das regras ioscritas nos arts. 37, XI e Xll. e 
39, § 1°, da Lei Maior. A~te-se que esta fó:mrula de remune
zação não gera tr.mslOmos apenas no :âmbito Federal, sabido qoe o 
sistema fedezal serve de modelo ou, às vezes, é determinante do 
próprio critério de remuiieração no âmbito das Assembléias Legis-
lativasedas.CâmarasdeVereadores. " ~ 

15. Deixa o Autor de requerer medida cautelar de suspensão 
da vigência do .art.. 3° e seus par.ígmfos e- das expressões fmais: do 
art. 5° do Decreto Legislativo no 7. de 1995, tendo em vista qué a 
ajuda de custo prevista. para o iiúcio da sessão ICgislativa, em 15 
de fevereiro de 1995.já foi paga. Protesta. entretanto por fulllro re
querimento nesse seDtido. se, até julho do conenle ano, esta ação 
Dão tiver ainda julgamento defmitivo. 

16. Isto posto. pede o Autor que., após as mformações neces
sárias e ailda o parecer -do Advogado-Geral da União. fue seja 
dada vista dos autos para pronunciar-se a respeito da coD.trovérsia 
constitucional e. afmaL seja julgada procedente a ação. 

BiaSilia.,. 7 de fevereiro de 199S:. Amtides Junqueira Alva· 
r<nga- l'l:oamldor-Geml da República. 

Tendo em v~ a relevância dessa mat&ia e o fato de o Presi
dente Fema.ndo Hem:ique Caidoso rocentemente ter apelado ao 
Congresso Nacional no sentido de que conija a dehõeração :mte
IÍOIIDellte adolada - ·o Partido dos T:rabalbadotes assinalou na 
~ão que se tratava de um excesso- e como o Procurador-Geral 
da União, Aristides Junqueira Alvarenga.. propôs fosse oovido o 
Advogado-Geral da União, soliciiarei ao Presidente. quando da 
sua visita, hoje às 12h, que peça ao Advogado-Geral da União ce
leridade no ~relativo a esse caso. 

O Presidente Femando Henrique Cardoso, Onte:o:l. em entre
vista coletiva. quando perguntado sobre como viveria se :recebesse 
o salário mínimo de 70 reais, resp:m.deu ao Iep6rter que a pergunta 

- não tinha cabimento. Ou s:Cja, Sua Excelên.cia tratou a Dld:agação 
ccmo se não fosse séria. como se fosse uma brincade~ quaüfi
coo a questão colocada pelo repórter da Folha de S. Paulo de de
magógica. 

Esse epis6dio fez-nos relembrar uma resposta- também pou
co a:deqnada - do Presidente João Figueiredo, quando um menioo 
de 10 anos lhe havia ·perguntado: "Presidente, como o senhor se 
sentiria. se fosse criança e seu pai gãnhasse salário tnínimo?'' O 
então Presideme João Figueiredo respondeu: ''Eu dava um tíro no 
coco". Na época o salário mínimO, em São Paulo. era de 2.268.00 
cruzeiros.. que ccm:spondiam a 76 dólares. 

Ontem, segundo o :repórter da Folha de S. Paulo. quando 
perguntado o que o cidadão Femmdo Henrique Cardo~ faria se 
recebesse mensalmente um salário mínimo de 70 reais, o Presiden
te~ conl:Wiado, respondeu: ''Não sobreviveria". Antes, no entanto. 
tenlou devolver a indagaçáo: "O que você faria?" O jornalista in
sistiu: eu pergunto ao senhor. Ao mematar sua IeSpOsta, o Presi
dente disse: ''Não tem. o que fazer, o sujeito ÍlCa no desespero, e 
não podemos deixar milhões no desespero. Por isso, temos de fa
zer a refo:rma na Previdência, por isso temos qUe Ser sérios e não 
eograçadinbos''. 

Ota, Sr. Presidente, Sz-s e Sts. Senadores. então levar a uma 
reflexão sobre o salário mínimo vigeDte ê querer ser engraçadi
nho? 

O "Sr. Gerson Cam.ata- Permite-me V .Ex- um apane? 
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com nruita honra. Senador 

G=on Camaia. 
O Sr. Gerson Ca.mata - Senador Eduardo Suplicy, o repór

ter da Folha de S. Paulo ac:xmiou ootem num dia ruim: fez uma 
peiguntã ao Presidente. mas não esperava que a resposta fosse tão 
inteligeme e tão tápida. Como V .Ex* sabe. o Poder Executivo não 
faz o que quer; faz-o qoe pode. Evidentemente. se o Presidente pu
desse CODceder. por lei. um salário mÍilililO que efetivamente vigo
rasse e--não fosse desvalorizado pela inflação, nem provocasse 
aumento de consumo e o comeqúeDte desabamemo do Plano, um 
salário mínimo que não provocasse a falência da. Plevidência So
cial, seria ln justo- e nós. Parlameniares, também -com os traba
lliadores brasileiros se fixasse o valcx de 100 reais. Deveria logo 
dar IOOOreais. A esquerda hiasileira- não sei se V. Ex• pensa as
sim - defende, há muitos anos, a tese segundo a qual se pode de
ten:ninar salário por lei O salário nominal pode ser estabelecido 
por lei, mas o-salário real não se faz por lei porque ele vai atender 
ao jogo do mexcado. Se fxzéssemos. por exemplo. uma lei estabe
lecendo que com 1,00 real se pudesse ccmplar 100 dólares. ela 
não funcionaria porque estaria Conrruian.do aS tegras de mercado. 
Se fizéssemos outr.a lei concedendo a cada brasileiro, a partir de 
.amarihã. IK de ouro. no dia seguinte os brasileiros acordariam sem 
esse ooro porque teóa.moS, primeiro, qrie arranjares~ ouro. Então 
há uma diferença fundamental entre aquilo que podemos e aquilo 
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que não podemos fazer por lei. E a pergunta do repórter. no meu 
emender. foi demag6gica e teve o objetivo de encantar O Presiden
te e passar pan a população a idéia de que Sua Excelência é um 
homem croel. ruim e que quer massacrar o trabalhador tnsileiro. 
V. Ex• sabe que qualquer governante, se 'ÇUdesse oferecer à popu
lação de seu pais um salário míbimo teal de 1.000 reais sem de
sencadear as conseqúências que tal ato provocaria. ele o faria. Ou 
V. Ex• e o repórter pensam que o Presidente é um homem_cru~L 
ruim. de cozação mau e que quer fazer com que os trabalhadores 
brasileiros DlOII'3ID de fome? Eu não teDho essa idéia a n:speito do 
Piesidente. Penso que Sua Excelência quer promovC:r efetivameme
o desenvolvimento susterttado, quer melhorar a economia e au
mentar a oferta de emptegos do BiaSil Se isso oconet, auto:matr
icamente Dão haverá necessidade de aumento nominal do salário 
mí.nfmo. pxque temnos um anmmto real de todos os salários. V. 
Ex- se lem'bra de que, na época do Plano Cruzado. quando oca:reu 
aquela violenta movimentação econômica do Brasil que reativou a 
economia. a massa salarial btasileiia teve um aumento salarial de 

· 30% D!lm ano, fato quase iD.édito na economia mundial. sem que 
houvesse a elevação. por lei. do salário IDÍDÍlriO. A eleVaçãO do DÍ· 
vel de emprego pi0voeo1 um :m~9 :real não s6 do salário míni
mo mas também de todos os salários. De modo qu.e a contribuição 
que podemos dar ao Piesidentc- e entendo que V. Ex•. lúcido 
como é. entende assim- é fazetmOS as refcrmas para que o Brasil 
mocJemjzado melhore a sua economia. comece um processo de de
senvolvimento. e os aumentos salariais sejam ~ e n3o nomi
:tWs CODCOdidos apenas por lei. 

O SR. Et>UARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de V. 
Ex•. DObxe Senador Gerson Camata., mas neste e:pis6dio avalio de 
fOIIna diferente, potqne o Presidente Femando Hemique Cardoso 
deveria estar,.;,; bem piOpar.ldo pan responder com racioaalida
de a petgtmta feita pelo n:p6rt.er de a Folha de S. Paulo. A cada 
dia. onde ele estiver. poderi. xeceber pergtmtas como a refetellie ao 
salário míniniõ. .. 

O Sr. Gerson Camata- Como v_ Exarespooderia? 
O SR. EDUARDO SUPLicY - Pois bem, em primeiro lu

gar. faria uma reflexão semelbant.e a que o Presi.deo.te Bill Clintcc 
fez há três semanas quando encaminhou mensagem aos congms
sistas none-americanos. Ele propôs que fosse analisado um mode· 
melo aumento do salário míDimo nos Estados Unidos de 4.25 
dólares por hora!'""' cerca de s.oo d6laies. Dão espCcifica:odo exa
tamente o montante. mas afirmando que seria apenas um :mmento 
moderado do salário minimo,. hoje equivaleDI.e a 680 dólal'es por 
mês. quase dez vezes o nosso salário mínimo. Ele afumou aos 
congressistas: ''Para terem uma idéia de como isso-deveria ser ade
quado, basta lemb:ar que, em janeiro deste ano. os SCDhores vão 
receber o equivalente ao que os tmbalb.adores que g:aDham salário 
mínimo receberão em um ano de trabalho." 

· Se o Presidente .Femando Henrique Cardoso. na sua mensa
gem ao Congresso Nacional, quisesse fazer comparação semell:tan
te. poderia di= que nós, Deputados e Senadotes. imnoo roceber
aliás,. já recebemos o pa.gamento- o equiva.Iente ao que um traba
lhador, g:mha.ndo salário míiUmo com 0-abonó~ gánharia em quin
ze anos e meio. Se for o sa1ãiio de março .. serào mais de sete anos 
para um uabalhador receber. 

Veja que nos Estados Unidos um tt:abalhador, se ganhar ape
nas o salário mínimo-e conseguÍr ÍlCar ~gado o àri.o inteiro. 
vai obtet 680 dólares por mês e,. no ano .. um pouco mais de 8 mil 
dólares. No entmlo, se ele tiver uma família. digamos. mufuer e 
doís fllhos. na vetdade, vai receber mais 40% com o crédito fiscal 
por~ recebida. ali e:ilitente. . 

Quando o Presidente Bill Clinton clisse. durante a sua campa
nha. que. se a relll1Jllei3.Ção de toda pessoa que estivesse uabalhan-

do e tivesse uma família não fosse suficiente para estar acima da 
linha oficial da. pobreza. ele receberia o equivaieme para lõUpei<U" 

aquela linha oficial da pobreza. através de um instrumento, uma 
forma de imposto de-renda negativo que Já existe e que· foi mais do 
que dobrada. mas ampliada pelo Presidente Bill Clinton e, assim. 
se um tra.baihador estiver na 1ínha do salário mínimo, ele acaba re
cebendo 40% a mais. e a sua~ passa pan-11 mil e 200 
dólares. 

O Sr. Geraldo Melo -Pemrite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. PRESIDENTE (l-labor JúmOt-) - A Presidência lem

br.a. ao nobre orador que o seu tempo está esgotado. 
O SR. EDUARDO SUPUCY -Sr. Presidente, já concluirei. 

mas eu pediria a gentileza de. :amito brevemente. ouvir o aparte do 
DObre Senador Getaldo Melo. antes de, inclusive, concluir a res
posta ao nobre SeDad.Qr. 

O SR. PRESIDENTE (l-labor Júniói:)-'-Pois não: 
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço, com muita honra. o 

aparte do nobxo Senador Getaldo Melo. 
Os •• Ger.ddo Mdo - Agradeço ao nobre Senador Eduardo 

Suplicy a opoitunidade de participar do seu discur.;o. Agradeço 
também a gentileza ~ nos dispeDsar de ler os jamais da mallbã 
porque, na vexdade, V. Ex• se dispôs a fazer isso para nós. Eu ape
nas queria dizer, como es1I'eailte nesta Casa. que me preocupa um 
pouco. nobre Senador. que tenhanios ui:na pauta tão cheia de desa
fios pela frente e que sejamos obrigados a petder tanto tempo para 
discutir se uma resposta dada pelo Presidente da República. numa 
entteVista. foi imeligente ou não. Creio que seria~ que cada 
um de nós,. tomando conhecimento da xesposta, dissesse a si mes
mo se o Presidente. mquele momento, foi inteligente ou não, se 
foi feliz ou infeliz. Os cjúe julgarelli que ele foi infeliz cen.ameme 
desej.aião que seja feliz da próxjma vez,. porque isso não muda o 
fato essencial. Senador Suplicy, de que a realidade da economia 
não será modiílcada com u.ma resposta brilhallle ou Dão do Presi
dente da República. Sua.Excelêocia poderia. por exemplo, dizer 
que, se ganhasse um salário mí:oimo, ViVeria' como tódo trabalha
dor que o mcebe. Não tivemos a opoitUnidade de saber o que V. 
Exa .diria. como solicitou o Senador GeiSOD. Camata.. Mas eu, da 
minha parte. entendo que todos SO!Ilhamos, Senador, com um mun
do em ~e seja possível dar a todas as pessoas o que desejam ter, o 
que precisam possuir, que cada uma que II2SCCSse tivesse o direito 
ã receber de acordo com as Suas necessidades e que cada um pu
desse oferecer de acordo com as suas J):)SSibilidades. A humanida
de soohoo com uma sociedade assim. Passamos setenta assistindo 
a essa tentativa. Estivemos à beira de holocaustos para que a con
fronlação entre essa possibilidade ou nio fosse feita e, no fim.. pre
valeceu a força·. da realidade. A economia.. por exemplo. tem 
caprichos e pcxlerCs mist"eriosos. Ela não suporta. para um Pm de 
um determinado tamanho, que naquele PIB caiba uma massa. sala
rial maior do que x. Podemos. por solidariedade, por e!JlOiào, por 
carinho com o povo. com os-necessitados. detemrinar que a massa 
salarial aumeote. A economia. em silêncio. desenvolverá, como se 
fosse uma pequena febre, um pequeno surto ittflacionáiio na medi
da necessária para anular aquela düerença que foi im.Jx>sta ·axtifi
cialmeme. Essa é a realidade. Ela não é boa. Senador. Ela é uma 
tei:Ifvel ditadura da xealidade econômica.. mas a humanidade, illfe
lizmeme. não descobriu remédios ainda para ela. De maneira que. 
de mi:oha parte, me absteDho de c:onsideDr que o Piesi.dentc tenha 
sido feliz ou infeliz na sua declaração e devo enceii3I" minha inter
venção. agradecendo a paciência de V. Er e a homa que me deu 
de poder me manifestar, pela primeira vez. nesta Casa participan
do do _discuxso de um Senador tão emineme. por quem tenho tanta 
admiração e tanto respeito: Muito obrigado. 

O SR. EDUARDO StJPLICY - 1 Prezado Senador Getaldo 
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Melo, completo também para V. Ex- a resposta ao Senador Gerson 
Camaa. 

Perguntado sobre o que faria com respeito ao salário IOÍilÍIIIO, 
eu diria que em quase todos os países do mundo, hoje. na hora de 
se defmi:r. de se pensar na questão do salário mínimo, leva-se em 
conta dois" instrumentos: a definição do salátio mínimo e uma for
ma de guantia de :renda IDÍllima ou de :imposto de renda negativo 
que assegure ao cidadão um mínimo de rendimento. . 

N"ao é necessário que se tenha a economia inteiramente sob o 
controle do Estado. Senador Geraldo Melo. Hoje isso oc:one nos 
Estados Unidos, ,. Ft;mça. ,. Grii-Bretanha, no Canadá, no pro
prio México se instimiu. em outubro de 1993. na Guiana vU:inb.a ao 
lliasiL Eu poderia estender-me falando de dezetlllS de pa!ses onde 
se mstitui. ao lado do salário IllÍIÜIOO, um mecanismo que ganm.ta, 
pelo menos moderadamente, aquilo que V. Ex .. imagina que não 
seja tão possível, que a história teria demonsUado não ser possíveL 
Ao conlr.irio. a história demonstrou e tem demODSttado que é pos
síveL sim. exd'rentar-se esse problema. E o próprio Bxasil. Senador 
Geraldo Melo, teve uma participação dos salários na ecooomia su
perior a 50%, e lroje é pouco acima de 30%. Então nós precisa
mos reverter este quadro. 

Ainda ontem. o Senador Lauro Campos aqui falava que o 
problema do Brasil é sobiotudo de acumulação de capital decor
rente de conceDtração ext:rnordinária. de renda e de riqueza. Se qui
sermos modific3ressa tendência podemos fazê-lo. Aliás. o_Senado 
Federal já aProvou. cOm o voto ÜlclUsive do Presidente Femando 
Henrique Cardoso, em dez.embro de 1991, o Projeto de Lei que 
institui o Programa de Gar.mtia de Renda MiDi:ma. qo.e está na Câ
= dos Deputados com o parecer favorável do Senador Gemla
no Rigouo e sobte a mesa do Mmistro da Fazenda. mais 
especificamente do Seaetáiio de Politica Ecalômica. José Rober
to Mendonça de Bmos, par.1 OOIJChriros estudos. 

É perfeiwnente possível ~solver~se isso! 
O Sem.dor Antônio Carlos Magalhães, oulro dia. desaflOU o 

PresideDle da República dizendo que SUa Excelência tem que co
locar uma altemativa pua a Nação, caso contrário o .COngresso 
Nacional dc:nubará o veto ao projeto de lei que aumem.oo o salário 
!llÍilÍII)O de 70 par.1IOO reais. 

E possÍVeL perfeitamente, combinatmos um :aumento IaZOá· 
vel do salário mínimo, que não leve ao impulso inflacionário. com 
um mecanismo que gar.mta um complemento de tenda àqueles que 
não teDham o suficiente para sobieviver. E eu considero, Senador 
Geraldo Melo, que não há nada mais prioritário boje que esta 
questão. Ao lado de se ccmbater a inflação, que_ é ex~ente 
.impottante, inchlsive pmt. os miseráveis, é imprescindível dar-se a 
mesma en. p:.m. a questão do combate à misé:ri.i no País. 

O Sr. Geraldo Melo- Senador Eduardo Suplicy. eu pediria 
apenas a oportunidade de esclaifcer. Longe de mim a idéia de me 
posicionar contra qua.lqu.er mecariismo possível de coneção de :in
justiças. de descoocentração e melhcr distribuição de renda ou de 
elevação do nível de tenda de c:ompatriotas nossos que, tanto 
qumto qualquer um de nós. têm o direiio de aspirar a uma vida 
melhor. V. Ex• coo.ra comigo no momento em que for necessário 
para realizM qualquer iniciativa viável Apenas eu quis dizer a V. 
Ex• e a esta Casa que Dão acredito na linba do caritativimio como 
foxm.a de resolver a realidade econômica. Ela tem caprichos e de
safios que os nossos discursos não consegtfem modif:oc:ar. O que eu 
quis dizer, Seoador, foi apenas que nenhuma oomunidade poderá 
ter aquilo que não possa pagar, infelizmente. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- ACOiltece, SeDador Geral
do Melo. que há 50 anos., ou muito mais. na história do .Brasil. a 
caridade tem sido feita para os que já detêm grande patrimônio. 

Desde o tempo em que se distribuÍ.t3m as capitallias hereditárias_. 
O Sr. Geraldo Melo - Estoo de pleno acordo com V. Ex•. 

Longe de mim disçutir ésse aspecto. 
O SR. EDUAROO SUPLICY - -- desde há algumas déca

das que distribuímos :remíncias fiscais, subsídios creditícios, as 
fOIItlaS mais variadas de incentivos fiscais aos poderosos.. aos que 
têm grande pattimônio Deste País, pam que possam. em tese., criar 
~gos e oportnnidades aos miseníveis. Acontece que. mais e 
mais, o que temos visto -é a eonceD113Ção da renda e da riqueza. Ie.
vando o BiaSil ao ápice dos indicadores de má dis:tril:uição de ttn· 
da e de riqueza. 

O Sr. Ronaldo Ctmha Lima- Permite,. me V. Ex• um apar
te? 

O SR.. EDUARDO SUPUCY -Ouço-oaparte ~do no~ Se-
Dador Ronaldo Cunha Lima. 

O Sr. Ronaldo Conha Lima- Senador, no iDstaDte ~ que 
V. Ex' aborda o salário míDimo. te<:endo CO!!Sid=ções de oDiem 
econQmica e social, eu me pemlitiria até antecipar. de certa fon:na, 
o debate que pretendo trazer para esta Casa, anavés de proposta 
que- estoU Iedigindo, reproduzindo mais ou menos o que foi irn
plaJnado no meu Estado quando Govemador, em relação ao salá
rio mínimo e e:StabeleceDdo a relação entre a maior e menor 
remmeração, em respeilo aos tennos constitucionais. Ali conse
guii:D.Os. Sr. Senadoc, através de lei complememar encaminhada à 
Assembléia, com a participação do T nl::IUnal de Justiça. da própria 
Assembléia, do poder Executivo, do Ministério Público e do Tri
buDal de Conr.as. Lei c;omplementar que estabelecia o fortaleci
mento da pirâmide, de modo a que netlbuma re:munetação. a DÍvel 
de qualquer poder, pudesse nltmpassar 40 vezes o salário mínimo 
vigente. Com isso. se fort.aiec:::eria a base dessa pirâmide e impedi
ria. como impedin, qile au~se a distância eJlOIIIle que se estã 
estabelecendo enlie o salário mínimo e ã remtlD.eração de alguns 
poderes, de alguns setvidores emre os Três Poderes. N""ao sei se o 
valór estabelecido Da Paraiba. de 40 vezes o maior salário. em :re-
laçio ao~ minjmo, foi o ideal mas foi o poss$vel após os es
mdos que estabelecemos,. de modo a que hoje nem o Poder 
Judiciário nem o Poder Legislativo nem o Poder Executivo podem 
estabelecer seus salários de fcm:oa superior a 40 vezes o salário mí
nimO. S Da hora em qu~ pretendemos CC pretendêssemos elevar OS 

nossos salários ou ÍlXar sãlário de q_tWsqtler dos poderes, teriamos 
que aumentar a base para essa fixação. E eu dizia. na justificativa, 
que para que chegássemos hoje a essa remuneração vigente dos 
podeies, o salário mínimo não seria de 100 :reaiS, teria que ser de 
200 reais. Isso força. inibe, de cena forma. ã projeção de outros sa
lários e alimenta bem essa dicotomia que ~ existindo entre os 
poderes da República. Com essa-sugestão, Sr. Senador, através de 
projeto que estõu mdigindo e que pretendo trazer à apreciação de 
V. Ex-s. espero receber a colaboração da. sua inteligência. do seu 
espírito público e da sua experiéncia. 

O SR. EDUARDO SUPLICY - Considero, Semdor Cunha 
Lima, que esta J.TOPOSição faz sentido. Hoje, o salário mínimo de 
70 reais mais o abono de 15 reais. tota.lizando 85 reais, fica 100 
VeZes lnciiór qUe o -Salário do Presidente da República. que é de 
8500 reais. Portailf.o, um projeto de lei que estabelecesse um limi
te máximo de 40 faria com que. quando da análise do Executivo 
com o Congresso Nacional sobre os decretos legislativos. agora 
objetos de atenção do Supremo Tril:unal Federal, o Presidente e o 
próprio Legislativo pensassem melhor antes de estabelecer a dife
xença que a,goxa se torna tão acenmada. Eu acredito que a proposi
ção de V. Ex.• deva ser seriamente considerada e me empenharei 
neste sentido. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. (Palmas!) 
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Durante o disCW"SO do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. 
Nabor JúnWr, deixa a cadeira da presid$ncia, que é 
ocupada pele Sr. Teotónio vu~Za Filho ]0 Vice-Presi
denu. 

O SR. PRESIDENTE (reotônio Vdela Fdho) -Sobre a 
mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário. 

O Sr. I" Secretário an exercício, Sr. Josi Arruda 
procede à leitura do seguinte: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 8, DE !995 

Altera a Lei n." 8.489, de 18 de novembro de 
1992, que •Dispõe sobre retirada e transplante de te
cidos, órgãos e partes do corpo humano, com fins te
rapêuticos e científicos e dá outras providências•. 

O Congmsso Nacional decreta: 
.A3.1;.. 1" Os arts. 3", 4°, 60 e 11 da Lei n° 8.489. de 18 de no

vembro de 1992. passam a vigorar com a seguinte redaçâo: 
"Art. 3" A~ post mortem de tecidos. órgãos ou panes 

do corpo humaiJO destinados a tr3llSPlante poderá ser ICali2ada 
desde que cumpridas as seguintes exigências: 

I - ocorrência inefutável de morte encefálica focnalmente 
constatada e devidamente :registrada por dois m~ não partici
pantes da equipe de ttansplantos me<tianto a u~ de,mélodos 
cJínicos e. no mínimo. de um processo tecnológico proposto pelo 
Millistério da Saiide; 

n - capaciuçãO e credenciamento pl'!vio. por órgão compe
tente do Ministério da Smíde,. de centro médico pu"blico oo privado 
e das equipes médi~ de mnoçl!o e ttansplantes; 

m- possibilidade de recomposição estética adoquada de ca
dáver. seguida de sua entiega aos pa:remes ou responsáveis legais; 

IV- envio. semestralmente. de relatório de remoção de órgã
os e de transplantes pata o órgão competei:ite--âo Minístério da 
Saiide. .. 

Art. 4" A doação post m.ortem de tecidos. ótgãos_ oo partes 
do COipO será feita por pessoa juridicamente capaz que. em vida. 
não tenha optado pela condição de "Não Doador". expressão a ser 
gm.vada. de forma índelével e inviolável. em sua carteir.t de identi
ficação civil. ~ __ ~- _ _ _ 

§ 1° A pavação de que trata este artigo será obrigatória em 
todo o teirlt6ri.o nacional a todos os &gãos de identiflcaçlo civil. 
decOir.idos trinta. dias da publicação desta lei. 

§ z• o portador de carteir.l de ideotidade civil emitida até 
trinta dias da regulamentação desta lei poder.í manifestar -a sua 
vomade de !Ião doar tecidos, órgãos ou partes do corpo após a 
morte. cooipareçendo ao 6rgão oficial.de identificação civil e pro
~à gmvação da <XpressW 'Wao Doadm". 

§ 3"' A opção feita na carteira de identidade poded ser refor
mulada a qualquer momemo. regis:trando-se, no documento, a 
nova declluação de voatade. 

§ 4" A existência de Olltra manifestação de vontade expressa 
mediaott ato juridicamenle perfeito podeti qualificar a pessoa 
ca:no doador post mort= ou !Ião, p<eValecendo sol= a opção da 
catteita de identidade civil 

§ 5° A não manifestação de vonwfe de que tiata este artígó 
implica a de<:laraçio tácita de vontade da pessoa em. ser doada:a 
post morlem de tocidos. órgãos ou parto do corpo pai3 ttansplan-
te. . 

Art. 6• A IOmOÇão pOst morlem de tocidos. Ços ou partes 
do coxpo de menores ou de pessoas relativamente incapazes pode~ 
rã ser pe:cllitida fonnalmente pelos pateDies oo n::sponsáveis le· 

gais. ~ 
Parágtafo único. E vedado a remoção post mortem de teci

dos. órgãos ou partes do corpo de pessoas absolutamente incapa-
zes. ·. 

A.It. 11. Os que infr:ingimn os dispositivos desta. Lei abaixo 
indic:a.dos estarão sujeitos às se'guio.tes penas: 

I- art. 10, ítens L me IV. pena de reclusão de 6 a 12 anos; 
ll- art. 3°. itens ll e IV; art. 'JO; art. 8"; e art. 10. pena de de

- tenção de um a três ano~ 
m- art. 3•, item m. a pena p<eVista no art. 211 do Código 

Penal: 
IV- art.lO. itens ll e V, pena de reclusão de 3 a 6arios;" 
Art.. 2° A Lei n° 8.489. de 1992. passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 10-A e 14. renumer.mdo-se os atuais e os subse
qúente~ 

"An. 10-A. Constitui crime inafxançá.vel, imprescritível in· 
susceptível de graça. mduho, SUSpenSão condicional. redução de 
pena ou qualquer modalidade de cnmprimemo de pena em hõerda
de, em regime a~ ou semi-aberto: 

I - a remoção de tecidos. órgãos oo parteS dÕ corpo, em des
cumprimento ao dispoSto no art. 3". item I; 

n- a remoção não aulOrizada ele tecidos, órgãos ou partes do 
coq::o de pessoa viva ou morta; 

ill- acompta e Venda, a troca por bens OU VallfagettS. a inter
mediação clandestina ou COlllCitial. a qualquer título, de tecidos, 
órgãos ou partes do cotpo humano; 

IV- a exportação. a qualquer título. de tecido, órgão ou parte 
do COipO humano. de forma clandestina ou com objeúVo COmer-
~ . 

V - o recolhimento. o transporte. a gumla.. a preservação, a 
disttibuição de tecidos. órgãos ou partes de corpo bumao.o de for
ma clandestina oo por pessoas Dão autori7adas of:tcialmetite. 

Ait. 14. O Poder Ex.ecutiVo fica autOrizado a. tealizar c:ampa-
Dha de esclarecimento público sobre as atitudes. os mecanismos 
envolvidos e os benefícios espe:tados a partir da vigência da pre
sente Lei." 

A;t· 3°Esta lei emra.em vigornadatade sua p1blicação. 

- Justificação 

Os transplantes de 6rgãos, tecidos ou partes do COipO huma
no são, definitivamente.. um. impetativo tecnológico da amalidade 
médica. Tmta-se. indubitavelmente. do maior avanço cientíílCO 
deste fim de século c:Qja$ repercussões sociológicas. uma vez ba
zWizlda a sua u!Ílj2ação. deveriio aproximar-se daquelas atingidas 
pelas vacinas: e pelos antibióticos.. Milhares. milhões de pacientes 
com órgãos definitivaDJell!O lesados poderio proloogar sua vida 
gxaças aos transplantes. 

A Lei D0 8.489. de 18-11-92. apesar das intellções revolucio
wicias e inovadoras do projeto orig!Dal, de autoria do Deputado 
Carlos Mosooni. transmUtou-se durante processo legislativo até as
sumir um formato .módino. propotcionalm.eme menos relevante 
que a legislação pioneiia- a Lei n" 5.970, de 10-8-68. 

A Lei n" 8.489/92 utilizou o desnocessário artificio das arma
dilhas veibais e das posições quase que mutaamenle antagôcicas: 
por um lado afu:ma que o de cu jus teria que expressar-o seu desejo 
de dispcc de OCgãos em vida. Se não o fizesse. ficaria implícita a 
im.poss1õilidade de doação. De outra parte. estabelece, paradoxal· 
mente. que .mte a inexiStência de tal declaxação de vontade, so
meiJt.e os patentes pocler:iap1 manifestar-se em c:onttário à doação. 
Esse diploma legal é tão inCOIIgruento do ponto de vista fdosófico , 
que simplesmente não surtiu qualquer efeito na ptática. A situação 
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dos tr.msplantes no BI3Sil ap6s a promulgação desta Lei. continua 
à da época anterior a sua vigência, isto é, confusa, caótica e sem: 
rumos: definidos. 

Por isso, é nosso desejo exp:essar-nos c1.aramente a favor de 
um real avanço neste setor.: todos terão oporttmidacie pata manifes
tar-se a fav;:rr ou contia a condição de doador de órgãoS. Mas. não 
haverá uma população inteiia de a:nissos. Com a nossa proposta. 
ou se é "doador ou se é "não doador". Os omissos são simples-
mente "doadores". · · 

Quando se pretende. por oulro lado~ que praticamente toda a 
população se tome doadora de órgãos. deve,.; se ter em mente-que o 
dispositivo legal que dispõe sobre a ma1éria deve salvaguardar 
essa população contra os aleDtados sub-:reptícios à vida em condi
ções CIÍtica.s. Assim. apesar âe inexplicavelmente vetados. as pro
teções do cidadão cuja vida está em risco e e- "COD,Siderado um 
doador em potencial devem ser preservadas a todo custo num di
ploma legal dotado de maior com;Jlitude que as simples teSOluções 
do Conselho Fed=l de Medicim. A Lei deve prever as salvaguar-

. das do cidadão contra a· aceleração cr:imiD.osa de sua morte nas 
nni.dades de terapÍjl intensiva. Ou contra a COD.Sta.taÇão apressada 
da morte cerebial. · 

Além disso o legislador deve Cstâr ateof.o às inúijle!aS abena
ções. crimes vetdadeiramente hediODdos que podem oconer nesse 
campo como o cotilércio. o tráfico e a expcrtação de órgãos, oo a 
utiliza.ç:ão de bebés oo de excepcionais como fotrieCedores âe ór
gãos. Por esta razão, a legislação deve prever punição Cxemplar. 
com o rigor que o assunto meroce. Não existe zazão pata ·que per
petuemOS pa.chões suaves, quase iDócuos, de pena].m!.ção dos cri
minosos como historicamenr.e temos Visto no BrasiL O cidadão 
doador deve ser ptemiado em seu ar:o humanitário com o resgUar
do da sua segurança. 

Em face do exposto esper.amos contar com o apoio dos ílus-
ttes Se:oadmes paia a aprovação do presente projeto de lei. 

Sala das. Sessões. 17 de fev~ de 1995.- Senador Darcy 
Ribeiro. 

LEGISlAÇÃO CITADA 

LE! N"8.489.DE18 DE NOVEMBRO DE 1992 

Dispõe sobre a retirada e transplante de tec:j.. 
dos, orgãos e parte do corpo humano, com f'tDS tera· 
pêuticos ~dá outras providências. 

Art. 3° A pennissão para o aprOveitamento, para os fms-detet-
minados no artigo 1° desta Lei. efetivar-se-à meâiante a satisfação 
das seguintes condições: - · 

I - por desejo ~ do dispooente manifestado em vida, 
attavés de d:ocuJ:Oellto pessoal ou oficial; 

n - na ansência do documemo referido no inciso I deste arti
go; a retirada de áigãos será procedida se não houver macifestação 
em contráriO por parte dO cônjige,- â:.sóelidenre ou descendente. 

Art. '4° Após a retirnda de partes do COipO. o cadáver será 
coodignameme recomposto e entregue aOs responsáveis para se
pultamento ou necrópsia obrigat6ria prevista em lei. 

Parágrafo único. A não obserVância do disposto neste artigo 
será punida de acordo com o artigo 211 do Código Penal. 

Art. 6° O tr.mspla.nte de tecidos. órgãos ou partes do coxpo, 
somente podeiá ser realizado por médicos com capacidade técnica 
~. em iDstituições públicas oo privadas IOOO!lhecida· 
mente :idôneas e devidamente cadastradas para este flm no Minis-
tério da Saiide.. _ .. 

Parágrafo ú.oico. Os prontUários médicos detalhando os aros 
cilúrgicos relativos aos tr.mspla.Dl:es e enxertos serão mantidos nos 
atqUivos das instituiçõeS Ieferidas e um reJat6rlO anual contendo" 

Os nomes dos paciellf.es receptores. será enviada ao MinistériO da 
Saúde. 

(À. Comissão de A.rsuntQs Sociais- Decisão Ter
minaria.)" . 

O SR. PRESIDENTE (feotõmo Vilela Fllho) -O projeto 
será publicado e remetido à Comissões competentes. 

rio. 
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretá-

O Sr. ] 0 &cretário em aercicio. Sr. Josi A.rruda 
procede à leitura do seguinte: 

REQUERIMENTO N"185. DE 1995 

Sr. P=ídente. 
Com base no An. 58. § 3" da Constituição Feder.U. combiDa· 

do com o ArL 145 do Regimento Inlemo do Senado Fedeml, re
qu~os .i Vossa Excelência a criação de uma Comissão 
Parlamentar de IDquérito, a ser composta de 11 (ome) Senhores 
senadOres titulares e igual m.ímero de supleilles, destinada a. no 
prazo de cento e vío1e dias, apurar as graves denúncias veiculadas 
na imprensa nacional sobre a atividade de mineiação no Brasil. es-
pecialmente o coo.IIabando de minérios; as concessões irregulares 
de tímlos mi.nerários, a c1emarcação de tenas indígenas em home
nagem a interesses de mineracloras. os garimpos e a lavagem do 
dinheiro oriundo de fomes ilícitas. inclusive do IJaiCOtrá.fi.co. 

Justificação 

. Várias denúncias a :respeito de ilícitos ligados à ext:tação 
~são objeto de-freqüentes publicações na lmpreD.Sa Nacio-
nal. . . 

Nos últimos dias, a itnprensa retomou ao tema. trazendo à 
baila o nome do Senador EmaDdes Amorim. autor e primeiro sig
natário da presente iDiciativa, como um dos envolvidos, o que le
vou Vossa Excelência a fmca.minhar Notícia Crime ao Supremo 
Tribunal Federnl. ~ada apell3S das tef=iadas publica· 
ções. 

·Não obsl.ante a proDta teação de Vossa Excelência.. oettamen
te com o ·objetivo de preservar a imagem do Senado da República.. 
num mpmento da apreensão para o Pcder Legislativo, vitimado 
por assaqnes às vezes ~entes,. levianos e irresponsáveis, 
não podemos nos omitir diante da ioalredável e inadiável exigên
cia de apmar profundamellf.e os fatos. m.omJ.eD1e consideiando a 
gravidade das denúncias. a importância do setor mineral para a 
CCODOmia nacional em especial o desenvolvimemo da Amazônia. 
e os gtàlídes in~ses em conflito. 

- - Por-outro ladç. não pode o Senado da !&pública se distanciar 
diante das mpeiCUSsões que alcançam tais denúncias. CODSideran
do a conjungação de atividades criminosas. tais como o contraban
do de minérios, o Dai"COttáfico e a lavagem de dinheiro, tendo 
como protagonistas setores variados da vida do nosso ptis, in
cluindo ai parcela da admmistmçllo pública. tespoDSáveJ pela ou
torga de títulos de direito minerário, pela fW'alização, pela 
demaiCaÇão de áreas indígenas. pela repressão e controle do narco
trá.fi.co e pela proteção de nossas fronteiras e do patrimõnio nacio
nal. 

Estamos certos de que nesta fase da História do Brasil em que 
a Nação busca a sua modernização com propostas coohecidas de 
Refcmna Constitucional, convém a elucidação dos fatos pertin~ 
tes à expl.Oiação e ao uso de teCUISOS nannais não renováveis. de 
siga.ificativo bem público, que se constitui num dos mais caros pa
trlmônios do povo brasileiro-

Não pode o Senado Federal tratar da relevante questão do 
subsolo, preserv:mdo um manto que ao longo dos :mos vem ~co-
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brindo interesses inconfessáveis. 
V:, amos apurar. vamos. em nome da democracia. buscar a ver

dade. E o nosso dever. 
Sala das Sessões. 17 de fev~ de 1995~- Ernandes Amo-

rim -Sérgio Machado - Jader Barbalho - Hugo Napoleão -
JUDia Marise- Eduardo Snpticy- Bernardo Cabral- Ademir 
Andrade- Epitácio Cafeteira- Valmir Campelo- Roberto 
Freire- Romeu Toma -José BiaDco-Sd:tastiãORocha- Ney 
Suassama - Ronaldo Cunba Lima - Osmar Dias - Jonas Pi
nhdro - Lucidio Portella - José Alves - Casildo Mald=er -
Coutinho Jorge- Edison Lobão ..:.-wnson Kleinobing- Esperi
dião Amin - Arlindo Porto - Teotõnio Vilela - Roberto Re-
quião- Carlos Patroánio - Darcy Ribeiro -Jefferson Peres
João Rocha- Freitas Neto. 

O SR. PRESIDENTE (feotâllo Vilela Fllho) ·- O mjlleri
meul:o lido contém subscritores em número wficiente pam consti
tuir a Comissão Parlamen:tar de I:oquérito. nos terJiloS- ôo -art. 145 

. do Regimento Intemo. 
Será publicado para que produza os devidos efeitos. 
Para a ComisSão Parlamentar de Inquérito eoostitutda. aPre

sidência Wã. opottzzllaDlellte., as designações de acordo com as in
dicações que receber das LideranÇ>S-

0 SR. ERNANDES AMORIM -Sr. l'Icsidente, peço a pa
Iavr.o.pelaOirlem. 

O SR. PRESIDENTE (feo<ôoio VIlela Fllho)- V. Ex" tem 
a~~ . 

O SR. ERNANDES AMORIM (PDT- RO. Pela oolem.}
Sr. Presidente, quando da leitura do requerimento pai:a instalação 
da- CP!. a Mesa esqueceu de citar os nomes· do subscr:itcms. 

O SR. PRESIDENTE (feoiÕnio Vilela Filho)- O primeiro 
subscritor é o SenadorEmandes Amorim. Segue--se a assina:n.m de 
vários outrOS Sts. SelladóteS. 

Sobre a mesa. oficio ~e será lido pelo Sr. 1° Scctetário. 

O Sr. Z0 Secretário em t::ardcic~ Sr. José Arruda 
procede. à leitura do segul.n!~: 

Oficio n°18/95-LPSDB 

BtaSilia, 16 de fev=irode 1995 

ORDEM DO DIA 

As matérias OO!}Stan!,es dos itens de 1 a 13. em fase de vota
ção. rlCa.Ião adiadas por falta de qu~ em plenário. 

São os seguintes~ itens adiados: 

1 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1993 
(Incluído em Ordem do Dia, nOS -tem:iOs 
do art. 375. vm. do RegUnei!to Intemo) 

Votação. em rumo único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 48. de 1993 (n° 264193, na Câmaz:a dos Deputados). que aprova 
o alO que renova a permissão da Rádio Jomal do Brasil Ltda. pata 
explotar serviço de xadiodifu.são soacra 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: 

10: pronunciamento: favorável ao projeto; 
ZO pronunciamento: pela ~gularidade dos atos e procedi

mentos coocemem.es à proposição. 
- 2 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1993 
(Inchlldo em Ordem do Dia nos termoS 

do art. 375, vm. do RegUnento Intemo) 
Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 49. de 1993 (n° 273193, na ~ dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoial Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora ~ freqüência modulada na cidade 
de Osório. Estado do Rio Grande do Sul, tendo 

Pareceres. proferidos em PleDári.õ,- em substituição à Comis
são de Educação. 

- l 0 -prommcfumentri; Relatoc Senador AmirLando, favorável 
ao Jiojeto; 
_ 2° pronunciainento: Relator: Senador Ney Maranhão. pela 
xe~ar:i.dade dos ates e procedimentos concementes à proposição. 

3 

PRGJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'SO, DE 1993 
Seiilior Ptesidente. (Incluído em Oniem do Dia. nos termos 
Dirijo-me-a V. Ex• para. nos texmos Iegimem.ais e em sobsti- do art. 375, vm, do Regimento Interno) 

mição a designalj:ão -dessa. Plesidêacia. indicar o·nome do Senador Votação, em mmo ú:Dico. do Projeto de-Decreto ~gislativo 
Geraldo Melo. para. na qnalidade de suplente, compor a comissão n° 50, de 1993 (D.0 277/93. nã Câmaia dos Deputados).. que aprova 
destinada a apreciar a Medida Provis6tia no 890. . _o ato que :renova a oororga deferida ao Sistema Nova Era de Co-

Na oportunidade. renovo protestos de elevada estima e d.istin.- municação Llda. ~para explotar serviço de ~odifusão sonora em 
ta consicien!çl<i-Senador Sérgio Mac:hado,L!der do PSDB. onda mê<fia na cidade de Boaazépolis, Estado do Param\, tendo 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES' Pare<er favorável, proferido cm Plenário; Relator. Senador 
Adenllr Alldrade- Alexandre Costa- Anlôllio Carlos V ala- José Eduaroo. em snbstitllição à Cótniss1io de Educação. 

dares- Belli V e=- Bemazdo Cabia!- Carlos PalrociniO- Carlos 4 
Wilion - Casildo Ma1dane< - Ccutinho Jatge - Darcy Ribeiro -
Edison Lobão- Emmdes Amotim- Flaviano Melo - Getson Ca- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1993 
mata- Gilberto Miranda - Guilbe:cne PaliDeira- Hugo Napoleão (.lnchúdo em Ordem do Dia. noS termos 
- Humberto Lucena -Jefferson Peres- João Rocha-Jciel de Hol- do art- 375, vm. do Regimento Interno) 
landa - Josapbat Marixlho - José Bianco - José Samey - Júlio Votação. em tnmo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
Campos-Jú:oia Marise- LuizAlberto de Oliveira- Marina Silva D0 52. de 1993 (n° 246'9-3. na Câmara dos Deputados).. que aprova 
- Odacir Soares- Pedro Simon- Renan Calheiros- Roberto Re- o ato que renova- a eoocessão ootorgãda à Rádio Gtande Lago 
quião- Ronaldo Omha Lima- Sérgio Macbado- Teot6nio VIlela · Ltda. !"""expio= setviço de radiodifusão sonata om onda média 
Fllho- ValmirCampelo- VilsonK!einübing na cidade de SamaHelena.EstadodoP~ tendo 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- Ser.í feita a Pareceres favoráveis. proferidos em Plenário. em substiruiÇão 
substituição solicitada. à Comissão_ de Educação: 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente. 1° pfOD.U.nciamento: Relator: Senador Ney Maranhão; 
Presentes na Casa .52. Srs. Senadores. '2" pronunciamento: Relatot: Senado< Alfonso Camargo. pela 
Passa-se à Itinlaridade dos ates e pro::cdimentos concementes ã. proposição. 

183 
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5 PROJETODEDECRETOLEGISLATIVON" 12,DE1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos texmos -

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1993 do an, 375, VliL do Regimento !Dremo) 
(Inclaído em Ordem do Dia nos teml.os - Votação. eio, tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo 

doart.37S, VID.doRegimentointemo) 0 o 12, de 1994(n°319/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
Votação. em IDmO único,' do Projeto de I:>ecreto Legislativo _ 0 ato que outorga pennjssão à Fundação Culn.n:al Cruzeiro do Sul 

no SS. ciC 1993 (n°267/93, na Câmaia dos Deputados). que aprova- para executar serviço de I3diodifilsão sonora em freqü.ência modu
o ato que ~mova a COD.cessão outorgada à Paquetá Empreendimen- 1ada na cidade de Sorocaba. Estado de São Paulo, tendo 
tos I.lda. para explorar serviço de :radiodifusão sonora em onda Pareceres favoráveis. proferido& em Plenário. Relalcx: Sena-
média na cidade de Floriano, Estado do Piauí, tendo dor Meim Fllho, em snbstituiçãõ à Comissão de Educação: 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 1-Go pronunciamento: favorável ao projeto~ 
Ney Mar.mhão, em Sllbst.ituição à COmiSsão de Educação. zo pronuuc:iameoto: pela xegularidade dos ates e procedi-

6 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1993 
(IDcluído em Ordem. do Dia. nos teimO$ 

doart,375, Vl!LdoRegimentolntemo) 

Votação, em 1llmo 'ÚniCO, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 56, de 1993 {)1° 293/93, na amar.. dos Deputados), que aprova 
o ato que omorsa penoissão à Rádio Stéreo FM Lagoa Santa Ltda.. 
para explorar serviço de radiodifiisW sonom em freqüência modu
lada na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, tendo 

- Pam;er favorável proferido em Plenário. Relator: Senador 
Au:reo MeDo, em substituição à Comissão de Educação .. 

7 

memos coocementes à proposição. 

11 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(Incluido em Ordem do Dia nos tem:Los 

doan,375, Vl!LdoRegimentoiDremo) 
·votação. em tum.o único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n° 18. de 1994 (n° 252'93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que :renova a _concessão outorgada à Rádio Ar.lguaia Ltda. 
para explorar serviço- de :r:ãdiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Aiaguaúla, Estado do Tocantins, tendo 

Parecer favorável proferido em Pleoário, Rela!or:: Senador 
Carlos Patrocíttio, em Su~ição à Comissão de Educação. 

12 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"?,DE 1994 PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia nos teriuos - (Incluído em Ordem do Dia, DOS termõi -- -
do arL375, Vl!LdoRegimento!Dtemo) doart,375, VID,do"Regimento!Dtemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•7,de 1994(n•308J93,na amar.. dos Deputados), que aprova o n• !9,de 1994 (n°254/93, na Cãm=dos Deputados). que aprova 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Cul~ de T:lDlbó Ltda. 0 ato que :renova a co~o outmgada à TV Toc:am.iD.s Ltda. para 
pata explo:tar serviço de Iádiodifusão sooora em onda média na ci- explorar serviço de r.:tdiodifusão de sons e imagens (televisão) na 
dadedeTnnbó,Est.ado de Santa Catarina. tendo · · · -cidade de Anápolis. Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador Parecer favorável proferido em. Plenário, Relator. Senador 
Meira Fllbo, em substituição à Comissão de Educaçãó. Carlos PatrocÍtlio, em Subsfiruição à Comissão de Educação. 

8 D 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"9,DE 1994 

(Incluído cm Ordem do Dia nos tetmos 
doatt. 375, VIIL doRegimentolntemo) 

Votação, emtumo único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n•9,de 1994(n°301/93,na amar.. dos Deput.ados),que aprova o 
ato que ~a a coocessão outorgada à Rádio eíVTapaj6s Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Santarém,. Esudo do Pará. tendo 

Parecer favorável, proferido e:m Plenário. Relator: Senadoc 
Dirceu Cameiro, em substituição à Comissãó de Educ:lção. 

9 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" I I. DE 1994 
(IDcluído em Ordem do Dia nos tennos 
doart.37S, Vill.doRegimentolntemo) 

Votação. em n.u:oo úrüco, do_ Projeto de Decreto Legislativo 
n°11, de 1994 (n°265/93, na amar.. dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a pmnissão outorgada .à S.A. Rádio Verdes Ma· 
res, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Fortaleza. Estado do Ceará. tendo 

Parecer favorável proferido em Plenáiío. Relar.or: Senador 
1;;_,_~ Carriéiro, em substiruiçao à Comissão de Educação. 

10 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 
(Em regime de urgência. nos teimos 

do art, 375, VIIL do Regimento ID!emo) 
Votação, em tumo óDic6; do Projeto de Decreto Legislativo 

n• 23, de 1994 (n• 327/93, na Cãm= dos Deputados), que aprova 
o ato que Iell.OYa a concessão outorgada à Rádio Montanhês deBo
telbos Ltda. ~ explorar serviço de radioéiifusão sonora em onda 
média na cidade de Botelhos. Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido de Plenário, em substituição à 
Comissão de EducaçãO. Relator: Senador Henrique Almeida, em 
substituição à Comissi;o de Educação. . . 

O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- ~assa-se ao 
item 14. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 57, DE 1993 
(Incluído em Ordem do_ Dia. nos termos 

do art. 375, vm. do Regimento Interno) 
Di.salssâo. em- turno úniéo. do PrOjeto de Decreto Legislativo 

n° 57, de 1993 (n<:> 307/93, na Câmaia dos Deputados), que aprova 
o ato que outorga concessão à TV Amazônia Ltda. para explOI3r 
serviço de :radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de 
Macapã. Estado do Amapfi. (Dependendo de parecer da Comissão 
deEducação) · 

Nos tetmOs do art 140 do Regimento IDtemo. designo o no-
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bre Senador Joei de Hollanda. para proferir parecer sObre a J:Da1é.. 
ria. em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pa:rn proferir pa· 
~.) - Sr. Presidente. s-n e St'S. Senadoies, chega a esta Comis· 
são. para parecer. o Projeto de Decreto Legislal.ivo no 57. de 1993 
(n° 307·B,de 1993. na Câmata. dos Deputados). que "aprova o ato 
que outorga concessão à TV Amazônia Ltda. para exploiar serviço 
de :radiodifusão de sons e imageils (telCvisio) na Cidalàe de Maca. 
pá. Estado do Amapá". 

Por meio da. Mensagem Presidencialn° 472, de 1992, oeotão 
Presidente da Repóblica submeteu ao Congresso Nacional o referi. 
do ato de concessão Çe exploração de canal de televisão. nos ter. 
mos do art. 49. inciso xn. combinado com o§ 1° do art. 223 da 
Constituição Fideral. 

A documentação anexada à Meusa.ge:m Presidencial informa 
que o processo foi examinado pelos órgãos técDicos do Mi.tri.stério 
das Comunicações. cons'ª'ando--se que a empresa vencedota aten. 
de às exigências do Edital D.0 20/88 e aos requisitos da-legislação 
específica de radiodifusão. 

É a seguinte a composição aciooária da TV Amazônia 
Ltda.' . 

LeoDardo Pettelli Neto 
Nasa:rena Sanchez da Silva 
Jucileide Peteíril Botges 

Total 

2.190.000 cotas 
1.095.000 ootas 
1.095.cioo ootas 

O presente projeto foi examinadO pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comnnic:lção e Infonnática da Câmaia dos Defuta· 
dos, tendo :recebido parecer favor.ivel de seu relator, Deputado 
Lourival Freitas, e aprovação unâirlme daquela Comissão. 

Na Comissão de Ccmstituição e Justiça e de Redaçáo daquela 
Casa. o ProjêtO foi cons~ jurldi<;Q, --~n:;;rimcional e vazado 
em boa técnica legislativa., contra o votQ do .Deputado Hélio Bicu· 
do. 

Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Coo!:=so Nacio
nal. dos atos de outoxga e mlOVação de c;pncessão, peiiDissão ou 
autorização para exeroção de serviço de tadiodifusão sonma e de 
SOllS e imagens ptaticados pelo Poder Executivo, nos tennos do 
art. 223 da Constituição Federal deve obedecer. ~ta Casa do Le· 
gis:lativo, às fO!'Tl'lalidades e critérios estabelecidos pela Resolução 
SF n° 39, de 1992..Referlda D.OII!l3. intema elencã uma série de in
fotmações e ex:igência.s a serem cumpridas pela entidade pm.eo
dente. bem como pelo :Ministério das Cormmicaçfies, e que devem. 
4lstruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educa
ção. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL D0 57193 evidencia falha em sua instrução, recomenda
mos as providências necessárias desta Comissão pan obteDção. 
junto à en6dade pretendente, do cb:umenl:o a seguir telacionado, 
ficando sobrestada a tramitação do presente processo a!é o pleno 
cumprimento do disposto m Resolução SF n• 39/92' declarnção 
fumada pelos dizetotes e a.dminis1Iadc:r da emís.sota de que não 
participam de direção de outra concessiouária ou permissio:oária 
do mesmo tipo de serviço de IadiOOifusão, instalada no mesmo 
mttn.i9pioooeoimuniclp!o-contígUO. --· ~·-- --

. E o parecer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (feotônio V'!lela Filho)- O J>31"= 

conch.li por-diligência. 
A matéria retotna à Comissão de Edacação, pai3. os devidos 

fms. 
O SR. PRESJDENI'E (I'eolênio Vdela_Fllbo) -Item IS: 

PROJETO DI; DECRETO lEGISLATIVO N" 62, DE 1993 
(JnclÜído em Ordem do Dia. nos termos 
do att. 375. vm. do Regimento Io.temo) 

- Disrussão., em tumo único. do Projeto de Decreto 
Le_gis:lativo n° 62, de 1993 (no 268193. na Câmara dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a CÕDc:essão 
ou!<JIEada à Sociedade Rádio VIla Real Ltda. pa:rn ex· 
ploràr serviçO de :rndiodifosão sonora em onda média na 
cU!ade de Cuiabá. Estado de MaiO Grosso. (Dependendo 
de paxecer da Comissão de Educação) 

Nos tetmos do art. 140 do Regim.ento Imemo. designo o D.o
bre Senador Joel de Hollan.da para proferir parecer sobre a mai.éria 
em substituição à Comissão de Educação. 

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Pua proferir pa· 
recer~)- Sr. Presidente, S:r"s. e Srs. Senadotes. chega a esta Comis-
sâõ~ para p;uecer, o Projeto de Decreto Legislativo D.0 62. de 1993 
(n° 268, de 1993. na Câmara dos Deputados). que "aprova o ato 
que renova a concessão ooror:gada à Sociedade Rádio Vila Real 
Ltda. para explorar serviço de radiodil'Úsão sonoia em ODda mé-
dia, :iia cidade de Cuiabá. Estado de Mato Grosso". 

Por meio da Mensagem Presidencial no 453, de 1992. o então 
Presidente da República submeteu ao Congxesso Nacional o referi
do ato de renovação de concessão de exploração de canal de tádio 
em onda média. nos termos do art. 49, inciso xn. combinado com 
o§ 1• do art. 223, da Constilnição Federal 

É a seguinte a composição a~ da Sociedade Rádio Vila 
Real Ltda" . 

-Onofre R> 'beiro da Silva -27.067 cotas 
- Almando Martins de Qliveiia - 21.653 cotas 
-Edmundo Luiz Campos de Oliveiia - 10.826 cotas 
-César Henrique Pires -10.827cotas 
- Manoe1 José Gonçalves Pn= - 10.827 cotas 

TOTAL - 81400 coras 

O presente projetoToi examiwldo pela Comissão de Ciência e 
Tecnolog;a. Commrlcação e Infcmnática <la Câmara dos Deputa
dos. tendo teeebido puecer favorável de seu relator. Deputado 
Ângelo Magalhães. e aprovação unânime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redaçio daquela 
Casa. o Projeto. foi ~ jw:ídico. çonstitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. 

Voto do Relator 

Q_ processo de exame e apt':!ciação. pelo Congresso Nacio
ilal. dos atos de outorp e renovação de concessão, pemziss.ão oo 
autorização para exerução de serviço de Iadiodifusão sonOia e de 
soos e imagens pxaticados pelo Poder Exemtivo, nos te:tmos do 
art. 223 da Comtituição Fedem!. obedece, nesta Casa do Lejlislalí
vo. às fOIInalidades: e critérios estabelecidos pela Resolução 
SF n° 39. de 1992. Referida DOIDJa intema elenca. uma série de in
fOJ::tDaÇães e exigências a serem cumpridas pela entidade preten· 
dente, bem como pelo Ministério das Comunicações. e que devem 
instruir o processo submetido à análise deata Comissão de Educa-
~- . 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 62/93evidetlcia o c:umprimento das for.malidades CS· 

tabelecidas na Resolução n° 39192, ficando caracterizado que a 
Sociedade Rádio Vila real Ltda. atendeu a todos os requisitos téc-
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Dicos e legais pua renovação da concessão. opinamos pela apro. 
vação do aiO. na fonna do Projeto de D~o _Legislativo elabora
do pela Câm= dos Deputado~ 

É o parecer. Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Teotãnio VIlela Filho)- O pa=or 

conclui favoravelmente à mai.éria. 
ComPletada a iDstruçio d2. matéria. passa-se à disaJssão do 

projeto, em tum.o único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. enceiiO a discussão. 
A v oração fica adiada px falta de quol'Um. 
O SR. PRESIDENTE (Teotônio VIlela Filho)- Item 16: 

PROJETO DE DECREfO lEGISLATIVO N" 64, DE 1993 
(Em :regime de ~cia. nos tCIIIlOS 

do art. 375, vm. do Regiml:nlo Intcmo.) 

Discussão. em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 64, de 1993 (n° 27S/93, na Câmaia dos 
Depltados), que aprova o ato que renova a concessão 
ootorgada! Sociedade Rádio Emissaa Par.waense SIA 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens 
(televisão); na cidade de Londrina. Estado do Par.mi. 
(DependeDdo de pa=er da Comissão de Educação~ 

Nos t.emlos do art. 140 do Regimento Intemo. designo o no
bit: Senador Joel de Hollanda para proferir pam:er sobre a matéria, 
em substituição i Comissão de Educação. · . 

O SR.JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE.P= proferir pa
recer.) --Sr. Presidente. St"s e Srs. Senadores. chega-nos, para pa.
=· o Projeio de D=oto Legislativo n• 64, de 1993 (n• T/5, DE 
1993, na Câmaia dos Deputados). que "aprova. o_ ato que renova a 
coocessão outorgada à Sociedade Rádio Emissaa Par.waense SI A 
para exploração de canal de televisão de sons e imagens (televi
são) na cidade de Loaclri=. Esudo do Par.má". 

Por meio da Mensagem Presidencialn° 431, de 1992, o então 
Presidecte da Repuõlica submeteu ao Congxesso Nacional o referi
do ato de IeD.Ovação de concessão de exploração de caml de tele-
visão. nos teril:lós-do art. 49, inciso xn. combinado com o 
patá~o 1• do art. 223 da Coostituição Fedexal · 

E a seguinte a composição acionária da sociedade Rádio 
Emissora P= SI A: 

-Joio Roberto MariDho -353.500.000 cotas 
-Francisco Cunha Peteict. Filho -353.500.000 cotas 

TOTAL 707 .OOO.OQQ """'" 

O presente projeto foi exa.mfuado pela ComisSão -de Ciência e 
Tecnolog:ii. Comunicação e JiJ.fOIJDá.lica da Câmara dos Dep.lta.
dos. tendo :recebido parecer favor.ível de sua tela1oria. Dq::utada 
Cidinha Campos. e aprovação unànimC daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela 
Casa. o projeto foi considerado jurídico. constitucional e vazado 
em boa técnica legislativa. " - - -

Voto do Relator 

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio
nal, dos a10S de outorga e renovação de cona:ssão, pemlissão ou 
autorização para execução de saviço de radiodifusão sonota e de 
sons e imagem pmticados pelo Poder Executivo, nos teimos do 
art. 223 da Constituição Federal. deve obed=, nesta Casa do Le
gislativo, às fonnaliclades e critérios estabeleciaõs pela resolução 
SFn° 39. de 1992. Referida DOml3. interna. elenca uma série de in
foona.ções e exigências a serem cumpridas pela entidade preten
dente. bem como pelo .Mmistério das Corrnmicações. e devem 

instrUir o processo submetido à análise desta. Comissão de Educa
ção. 

Analisada i dorumeor.açãõ que <icompaDha o POL n° 64/93 
observcu-se a fa.l.ta de declaração fumada pelos diretores e admi
rüsttadores da emíssom de que não partic:ipam de direção de outra 
concessionária ru pennissioná:ri<i do mesmo tipo de sezviço de ra
diodifusão, instalada DO mesmo m:uniápio ou em município CODtÍ
guo, exigida pela resolução SF n°39192.. 

Em vista disso. solicitamos aos referenciados aciotüstas e di
retoies da Sociedade Rádio EmissOia Par.maense S/ A, o envio da. 
documentação requerida. que anexamos ao processo. 

Preen.chidos os requisitos detmninados pela Resolução SF D0 

39192.-votamos favoravelmente ao projeto. cons~ jurldi
co. copstitucional e vazado de boa tb;ni,ca. legíslativa. 

E o parecer, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENtE (Teotônio Vüela Filho)- O parecer 

conclui favcn.velmente à proposição. 
Passa-se à discussão do projelO, em turno único. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavta. encerro a discussão. 
A votação fJCa adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Teo!ônio VIlela Filho)-Item 17: 

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 69, DE 1993 
(lricluído em Ordem do Dia na; tetmos 

~do art. 375, vm. do Regimento Intcmo.) 

Discus!õâo. em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313/93, na Câm3Ia: dos 
Deputados), que aprova o ato que ootorga permissão à 
Rádio Mariana Lida. para explorn:r seMço de r.!diodifu
são sooOia emfreqUênéia mcx:lulada na cidade de Maria
na. Estado de MiDas Gerais. (Dependendo de pa=or da 
Comissão de Ed,ucação). 

Nos temlOS do art: 140 do Regimento Intemo. designo o no
bre Senador Joelde Hol!anda para proferirpa=:ersobre a maléria.. 
em suhstituição à Con:rlssão de Educação. 

O SR.JOEL DEHOLLANDA (PFL-PE.Paraproferirpa
:receL) - Sr. Presidente. sn; e Srs. Senadores. chega a esta Comis
são,parapa=or. o Projeto deDecretoLegislativon•69. de 1993, 
(n• 313, de 1993. na ~ dos Deputados) que "aprova o alo 
que outorga pemlissão à RADIO MARIANA LTDA para expl= 
serviço de radiodifnsão SOil01'a em freqiléncia inodulada na cidade 
de Mariana. Esudo de Minas Gerais". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 475, de 1992. o então 
Presidetl1C da República submeteu ao Cocgresso Naciooal. Dos ter
mos do.art.. 49. ':inciso Xll, combinadocom.·o § l 0 doaxti.go 223, da 
Constituição Federal, ato que ootrrga permissão de exploração de 
canal em freqüência modulada pelo prnzo de 10 (dez) anos, sem 
direito de exclusividade. ato este CODStame da Portaria no 125. de 
13 de III3lÇO de 1990. 

A documeDtação anexada à Mensagem Presidencial infonna. 
que o processo foi examim.do pelos órgão técnicos do Ministério 
das Commicações. constatando-se que a empresa vencedora aten
de às exigências do Edital n° 11189 e aos :requisitos da legislação 
específica de Radiodifusão. 

É a seguínte a composição acionária da Rádio Mariana Ltda..: 

Francisco José Esquárcio 
Márcia de Fátima Oliveiia Esquá.Icio 
Gumercindo da Paixão Moreira 

Total ISO cotas 
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b presente projeto, examinado pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia.. COillllllicaçio e Infot:mática da Câmara dos Depita
dos. recebeu parecer favorável de seu Relator. Deputado Tílden 
Santi2go. e aproVação unânime daquela Comissão. 

Já na Comissão de Constituição e Justiça. e Redação daquela 
Casa, f~ considetado CODStinlcional, jlrldico e vazado em boa téc
nica legislativa. 

es de concessões de rádio. 
É por isto que levanto esta questão, e lamento, para fma:li:zar, 

que a minha primeira :intervenção, aqui no Senado, seja para tta:zer 
essa preoalpaçã:o,. Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (feoiÕDio Vilela F!lho)- Nobre Se
nador, há um dispositivo constitucional, o art. 223, que diz que o 
Poder Executivo outorga as concessões, renova-as. e o Poder I.,e.. 
gisJativo aprecia essas rutorgas:. Nós estamos aqui no exeiclcio do 

Voto do Relator cumprimento da Constituição. 
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio- QuanlO à dinâmica da nossa Casa. há uma Resolução da 

nal. dos atos de outorga e renovação de concessão, permissão 00 Mesa- que, inclusive, já designou uma. comissão- propondo 0 es
autorização para execução de serviço de radiodifusão soneta e de tudo de refOIIJ:laS no Semdo e no Congresso Naciooal para que se 
SOilS e lmageDS ptaticados pelo Poder Executivo. nos tennos do dê mais celeridade e objetividade aos trabalhos. A Mesa. dentro de 
ait.. 223 da COnstituição Fedetal. deve obedecer. nesta Casa do Le- 60 dias, apresentar.í em plenário uma proposta de refonna das fun
gi.slativo, às fOIID.alidades e critérios estabelecidos. pela Resolução ções e da dinâmica da Casa. 
SFn° 39. de 1992. Referida norma interna elenca uma série de in- Continuaemdiscussãoamatéria. 
foonações e exigências a serem cumpridas pela entidade preteo.- O SR. GERSON CAMA TA- Peço a palavra para discutir. 
dente: bem como pelo :Mmistério das Corrmnicações, e que devem Sr. Presidente. 
instruir o processo submetido ã aDálise desta Comissão de Educa- ·O SR. PRESIDENTE (l'eotônio Vilela Filho)- Com a pala-
ção. _ · vtaoSenadorGer.ionÇamata.pazadiscu<ir. 

Tendo cm: vista que o exame da documemação que acompa- O SR. GERSON CAMA TA (PMDB - ES. p.,. discutir. 
nha o PDL n.,. 69193 evidencia 'o·" cumprimento da:.; fm:malidadcs Sem :r:e~ do oratlor'.)- Sr. Presidente. não é desta legislamra. 
estabelecidas na Resolução n° 39/92. ficando cazacterizado que a mas da legislatura passada- e V. Ex .. esclareceu bem na informa
Rádio Mariana Ltda. atendeu todos os requisitos técnicos e legais ção que acaba de prestar à Casa -. o problema da discussão das 
para a outorga da pe'll'Tlissão, opinamos pela aprovação do ato, na coo.cessões das estações de rádio e televisão no BtaSil 
fo:o:na. do Projeto de Decreto Le&i:slativo elaborado pela ~ A primeira coisa que devemos abordar aqui é que essas coo-
dos. D:,eputados. cessões ~~ es~ aprovando são ainda do tempo do Governo 

E o parecer, Sr. Presidente. ~ Samey. O ex-Presidente Collor e o ex-PreSidente- Itamar não fu.e-
0 SR. PRESIDENTE (I'eotõmo Vilela Filho) - O parecer :ram uma única concessão de rádio dtnante oito anos. Quer dizer, 

Conclui favoravelmente à. proposiçãO. -- em matéria. de radiodifusão, Q Brasil está alrasa.do cinco anos. 
Passa-se à. discussão do projeto, em tumoúnico. (Pausa) Vejo. ana!isa;odo a situação do meu Estado, no interior doEs-
0 SR. CASO.. DO MALDANER-Sr. Presidente, peço a pa- pÍIÍto Santo. cida.des que estão aesCeildo, progredindo. e com a 

lavm pua discutir. ---- - evolução tecoológica- do rádio :... boje. as estações de fi:eqiiência 
O SR. PRESIDENTE (feotônio V.tlela FiTh.o)- Concedo a mpdula.da são localizadas • moradom;: querem ter um som me-

palavra ao nobre Sr. Senador Casildo Maldaner. pata disrutir. Ihor, uma ~ local que discuta os. problemas da. sua comuni.da-
0 SR. CASn.DO MALDANER (PMDB - SC.. Para discu- de. E eles não têm esse direito. porqtie eStão há. seis. sete anos. 

tir. Sem revisão do orndor.)- Sr. Piesidente. SI"s e SIS. Seoadores., p~eiteando as concessões qoe estão fechadas. Então, eles ficam su
não vou entrar :oa disalssão do mérito da outorga de permissão à jeitos às estações de ondas médias das outras cidades _grnndes oo 
Rádio Mariana, da cidade de Mariana., em Minas- Gernis. para ex- das capitais. e às estações de televisão de rede naciooal. que não 
piorar serviço de radiodifusão SOl10IL disclítem nunca os problemas dessas comunidades. Discutem os 

Apenas levanto uma preocupação de.lDÍilba parte, Sr. Presi- problemas do Rio de Janeiro, de São Paulo, estimulam artistica
dente, por est.am19s aqui, pela manhã, debatendo há certo tempO as mente os grandes atoles e cantores do Rio de Janeiro e de São 
concessões cu. renovações de pennissão para funcionamento de rá- Paulo, mas não disrutemnada dos problemas locais. 
dios ·em várias cidades do Brasil. Pergunto se não existe uma outta Acredito que o Congresso e o Govem.o manifestam o intexes
fomla- é uma preocupação que apresento à Mesa, cu à Casa- de se de reativar esse setor. A indústria bruileira. de equipamenros de 
decidiimos este assumo, pois eu:, por exemp~ sou de Santa Cata- radiodifusão. qti.e há. oito anos exportava Jn1I2 a Amérlca Latina in
rina. e estou analisando a situação da Rádio Mariana. de MiDas Ge- teiJ:a, perdeu o mercado. Não havendo novas concessi5es. a indús-
:rais. 1en'a do colega Arlindo Porto, e não conheço aquela R:gião tria. foi demitindo seu pessoal. parou de fazer equipamentos. E 
em deulhe. nessa áiea cinco a,;lOS de atraso é um século, pois se trata de um 

Quando entrar em discussão a ~ssão de uma emissota de" .setor que eslâ. evoluindo muito. Havendo nruitos eonc:essõ5. a in
rádio em Santa Catarina, por exemplo, não sei atê que-PeDro Os- -dústria brasileira produzia muito, atualizava-se,. desenvolvia-se. 
Srs. Senadoi;es de M1ms Gelais ou de outros Estados eswão a1en- Nós paramos no tempo e no espaço e perdemos mercado. 
tos. E vejo qUe na pautã ainda existem inuit.os casos e matérias as- O CongEiSso Nacional- e nisso temos que fazer mea-culpa
semelhadas. a:trolados há muito tempO. Talvez houvesse uma outra cometeu dois graves pecados contra a evolução tecnológica. no 
maneira, mais pra.gmítica, que reduzisse--o tempo. de se analisar Brasil dois pecados gravíssimos. Quando alllda. no Govemo Sar
essas matérias. ney surgiu a TV a cabo. o Govemo pretendeu regulamentar, ser-

No Brasil de boje. Sr. Ptesidente. há tanta coisa em pauta. a vindo-se de uma portaria do Mllti.stro. as concessões de TV a cabo 
premência que a Nação reivindica é tão forte que nós precisamos no Brasil,- LevantoU-se o Congresso Nacional e argumentou: que a 
etlCOllil'31" um cam.inho melhor e mais prát.ico pãra essas ímalida- regulamemação teria que ser feíta por meio- de lei.. Pois bem. o 
des. Eu lamento, Sr. Presidenre, que a minha primeiril intervenção Congresso. na sua "agilidade"~ aré hoje não fez a lei. 
como novato no Senado seja esta. Não sei o que as bases no meu Todos os_ países da América J...atina têm TV a cabo em qual
Estado, os catarinenses iriam dizer de Casildo_ Maldaner se s.oobes- quer vila ou cidade. Na Venezuela.. funciooa muito bem: a Argen
sem que vamos levar meia boa ou uma hora malisando renovaçõ- tina e o Uruguai estão evoluindo extremamente nesse pooto; e o 
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Brasil é o paíS mais atrasado do mundo em matéria de 1V a cabo. 
Só perde parn. um outro país que adotou o mesmo sistema de tele-
visão, que é o Laos. 1 

Portanto. agora, o Congresso tem a respoosabilidade de refa
zer os códigos ou elaborar rapidamente a lei,. para que possamos 
evoluir e ganhar o tempo que perdemos nesse que é o sistema do 
futuro da cornnnícaçãó, da divers3o e da cultura. que é a TV a 
cabo. 

No .ano passado cometemos outro grave pecado contra. a evo
lução das comunicações no Brasil O Govemo começou a fazer as 
ca1cessões MMDS - uma espécie de TV a Cabo transmitida em 
altas fteqüências. E o Ministro resolveu. no Govemo Itamar. bai
xar uma portaria :regulamentaildo as coo.cessões de MMDS no 
Brasil 

Novameme levanta-se o CongressO contra a pprtarla: a xegu-
lamentação deveria ser feitã por meio de lei. Pois bem. dois anos 
depois. o Congresso não elaborru sequer o anteprojeto da lei de 
regulamentação do MMDS no B:rasil. Resul1ado: estamos anasa
dos três anos em relação a outros países. 

São dois pe.çados do Congresso Nacional conUa a evolução 
das telecomunicàçóes no BtasiL E o Congresso deles tem que se 
penitenciar e ~ resolver :rápídó, cOmo cliz O SeDador Mamo 
Benevides. 

Nesse setor, ou nos adiaDtamos ao Govem0-com nossas pro
postas. ou fazem.os com que o Governo se apresSe e envie o ~jeto 
de xogul=entação pam o Coogresso. para que possamo< emendá
lo. melb.or.i-lo. aperleiçoá-lo. N""ao podemos ficar parados no tem
po e no espàço IlU!lla áiea. de co;mnnicação em que podetíamos 
estar não só dando melhores oportunidades de cu.lnua. desenvolvi
mento e de dívetSão ao povo brasileiro, mas também até sendo lí
deres na exportação desses equipamentos na América LatiDa. 

Com relação à TV a Cabo, tivemos mn outro problema, que 
foi o CoqXnativismo do pessoal da Telebrãs-. A TV a Cabo utiliza 
nas cidac:ies. quase sempre. os postes da Telebtás-. Os funciODá
rios da Telebrás- levaDI.aiam a tese, intetessante. de qoe feria o 
mo:o.op6lio estatal das telecomnnicações usar os postes da Tele
br.i.s- paxa estender um fio de TV a Cabo. E em BelO Horizoole 
cometeram um crime. Uma empresa que estava estendo os cabos 
teve esses cabos cortados por fimcioriái1os grevistas que se diziam 
gnardiães da ConstitUição br.mleiri. ~ os cabos sem sen-
tença judiciaL . 

Em boa hora-V. Exa levanta o pxOblemã em plCDário. N""ao é 
um dos problemas funda:menLais do BtasiL mas a t:eSOlução desse 
problema pode aumentar a opornmidade de en.tretenimento. de 
cultUia e criação de milhaxes de emprep Dão s6 na área das tele
camunicações propriamente dita. mas também m. de construção de 
equipamentos. p313. que o Btasll volte a liderar o mercado latino
americano neste setor. 
. E temos de pensar nesse episódio - desculpe se me estendo. 

Sr. Presidente - porque também esse atraso, se o analisar.rnos, pro
vém elo" regime militar. que ccnside:rava qualquer transmissão ra
diofônica um problema de segmança--nacional, um ''perigo". 
Então. regulamentaVa-se demais. A concessão de uma.- :rádio FM 
localizada mima vila. numa cidade pequena Dão deveria ter de vir 
a Brasília. tramitar pelo Congresso. No meu entender, é uma con
cessão de Governador do Estado e_ da Asse:Q;J,bléia Legislativa. 
Desburocratiza. -

Por quê? AilligametJte. pata se colocar no ar uma estação de 
rádio precisava-se de um engenheiro elett6oico, de equipamentos 
que vinham dos Estados Unidos. Hoje. qualquer aluno de escola 
técnica. com três tl3nSistores. coloca uma estação clan~tina no 
ar. No Espirit.o Santo, tetlho CODhecimemo de que bá riiais de cin
qüenta estações clandestinas. E por que são clandestinas? Porque 

as pessoas querem colocar no ar uma tádio legalizada, porém não 
tem o~dade de fazê.lo porque o Govemo Federal não faz 
concessões; a comunidade. tmtão, monta uma estação clandestina, 
para ouvir música. da cidade, discutir seus problemas, anunciar o 
horário da missa. do ct1l1o e de suas diversões. 

QuaDJo à televisão COIIll.ll1itári em VHF. ela está subulilizada 
no Brasil. Creio que no caso de concessão de uma. televisão coam
nitária.. de uma certa potência, numa cidadezinha do interior- para 
que a população possa assistir aos proilllllCÍ3m.entos do pn:feito, 
do vereador da oposição~ aos all'Úncios do espetáculo de teatro no 
teatro paroquial da matriz, ãs noticias dos problemas locais em vez 
dos problemas do VlCtD!, do Panamá, do México apenas -. uma 
concessão dessa não teria que passar por aqui. Ttata-se de uma es
tação local, que um aluno de escola t<cnica. hoje. pode p5r no ar 

Utilizando-se de um vídeo cassete onde insere uma câma1a e um 
pequeno transmissor. Não é preciso mais um grande engenheiro, 
nem gr.mde quantidade de equipamentos importados. Tudo é fa
bricado no Brasil. 

Já existem estações de televisão clandestinas pelo Brasil afo
:ra. Como o Governo não pemrite que elas sejam Iegais, as pessoas 
fazem estações clandestinas. 

A resJX>Sta de~- r.x• e a intervenção do Sel::ladot' Mauro nos 
trazem esta reflexão e a consciência da necessidade de que tome
mos a iniciativa ou apresselnóS a iniciã:tivã dO Governõ. Nao pode
mos ficar atrasados ciaco, 10 anos por culpa nossa e de vícios que 
vi.eiam de trás. 

Eza essa a colocaçio que queria fazer nesta discussão: Sr. 
Piesideme. 

O SR. PRESIDENTE (footônio Vilela Filho) - Continua 
em discussão. matéria. (Pausa) 

Não havendo quem peça a palavra., encerro a discussão. 
A votação fica adiada por faha de quorum. 

O SR. PRESIDENTE (feotõnio Vdela Filho)- Item 18. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TIVON" 8, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos teri::ooS 
do art. 375. VIU. do Regimento ID.r.emo.) 

Discussão. em tumo tínico, do Projeto de Decreto 
Legislativo U0 8, de 1994 (D0 303193. na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que renova a pemlissão ou
torgada à Rádio Cnln= de Paulo Afonso Ltda. pam 
exploxar serviço de radiodifusão SOJJ.Oia em freqiJência 
modulada m. cidade de Paulo Afooso. Esta<:!<) da Bahia 
(Der=denclo de P= da Comissão de Educação.) 

Nos teiiilOs-do art. 140 do Regiment.Ô 1D.temo, designo a no
bre Senadora Emília Femandes. pua proferir puecCr some-a ma
téria, em subsãt:uiçao à Comissão de Educação.- - --

A SRA EMÍLIA FERNANDES (PTB - RS. Paxa proferir 
parecer.)- Sr. ~e, sn e Srs. Senadores, chega a estaCo
missão, pam parecer. o Projeto de Decreto Legislativo 008. de 
1994 (:0.0 303-B, na Câmaiados Deputados), que "aprova o ato que 
renova peonissão à. enfidadc Rádio Cultma de Paulo Afonso Ltda. 
para expl.omr canal de xadiodifusão sonora em frequência mõdula. 
da na cidade de Paulo Afooso. Estado da Babia". 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 334. de-1992, o então 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato 
constante da Pottaria Ministerial n. 72. de 22 de junho de 1992. 
que renova penuissio para.: explo:ração de canal de tadiodifusão se-. 
nora. nos teimOS do art. 49, inciso XlL oombinado com o § 1° do 
art. 223 da Constituição Federal 
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I 
É a seguinte a composição aciooária do empreendimento Rá

dio Cultura de Paulo Afonso Ltda.: 
Presidente. sn e Srs. Senadores. che§ól a esta Comissão. pua pa.M 
xecer, o Projeto de Decreto Legislativo n° 20, de 1994 (n° 266? de 

----------------------- _1993. na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que renova 
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação permissão à entiÇade Rede Fênix de Comunicação Ltda.. para exM 

piorar ca:nal de radiodifusão sonora em freqüêD.cia modulada na ciM 
dade São José dos Pinhais. Estado do Par.:má.". Antônío José Diniz 

Por meio da Mensagem Presidencial n° 387. de 1992. o então 
Presiderlte da RePJblica submete ao Congresso Nacional o ato 
caistan.te da Pciri.aria no 122. de 9 de julho de 1992,. que reoOva 

Total de cotas l&O.OClO permissão para éxploiação de canal de r.adiodifusão son~ nos 
"""""'""'""'"---------=="'--~----... teimO$ do art. 49. "üicisó xn. combinado com o § 1° do art.. 223 da 

Maria d:i Saúde Pereira Diniz 
José Vitorino Diniz 

~ 126.000 
45.000 
9.000 

O presente projeto foi examioado pela Comissão de Ciência e 
Tecoologia.., CoiOlliiicação e InfOIItlática da Câmara dos Deplta
dos. tendo ~bido puecer favorável de seu relator, Deputado 
Arolde de Oliveira. e aprovação UDâllime daquela Çomissão. 

Na Comissão de Constil:uição e Justiça e de Redação daquela 
Casa. o projeto foi considerado juridico, constitucional e vazado 
em boa t.écoica legi$1ativa. 

Voto do Relator 
O processQ"·de exame e apreciação. pelo Con~so Nacional. 

dos atos que outorgam e renovam.pemrissão ou autorização para 
que se exea1tem serviços de I3diodifusão soooa. e de sons e imaM 
gens.. prnticados pelo Poder Executivo. nos·t.eriiloS do art.. 223 da 
ConstituiÇão FederaL deve obed=r. nesta ~do Legislativo. is 
facnalidades e critérios esrabelecidos pela Resolução SF no 39. de 
1992. Essa norma intema elenca uma série de infOIIDações e exiM 
gêD.cias a se,:em cumpridas pela eDtida.de prd.endente, bem como 
pelo Ministério das Comunicações. e que devem instruir o preces~ 
so submetido à análise desta Comissão de Educaçio. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
Dh.a o PDL n° 8. de 1994 evidencia o cumprirliento das formalida
des estabelecidas na Resolução n• 39,<)2, ficando caracterizado~ 
que a empresa Rádio Cultma de Panlo Afonso Ltda. atendeu a to-
dos os requisüos técnic:óS e -legais pua habilitar-se ao Ato do _Po
der Legislativo que renova pemrlssão, opinamos pela aprovação 
do ato. na fOima do Projeto de Decreto Legislativo n~ 303-B ela
boiado pela Cimam dos Deputados. 

É o pam:er, Sr. P=idcnte. 
O SR. PRESIDENTE (Tcotônio Vilela Filho)- O pam:er 

coochri favoravelmente à proposição. • 
Passa--se à disalssão do projeto. em tumo únicO. (Pausa..) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (TeotôDio V"uela F~o)- Item 19: 

PROJETO DE DECRETO UlGJSLATIVO N"20. DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos temlos do art. 
375. vm. do Regimento lnttmo) ~ 

Discussão. em tumo único, do Projeto de Decrelo 
Legislativo n° 20. de 1994 (n° 266/93, na Câmar.t dos 
Deputados). que aprova o ato que renova a permissão 
ou~ à REDE NOVA TERRA DE RADIODIFU
SÃO LTDA... amalmcme denominada REDE FÊNJX 
DE COMUNICAÇÃO Lula. para expl= serviço de ra
diodifusão sonora em freqiiência modulada Da Cidade de 
s-ao José dos Pinhais. Estado do Par.má. (Dependendo 
de pam:erda Comissão de Educação) 

Nos tetmos do art. 140 do Regimento Inte:rno. designo o no-
bre Sem.dor Osmar Días pálá }XOferir pareeer sobre a matéria. em 
substituiçãO à Comissão de Educação. 

O SR. OSMAR DIAS (PP - PR. Para emitir parecer.) - Sr. 

ConstituiçãO FederaL 
É a seguinte a composição- acionária do empreendimento 

Rede Fêtúx de Conmnicação Ltdao 

Nome do SóciO Cotista Cofas de Participação 

Hélio Cé:rar Bmos Banoso 
João Carlos Hasse 
Louriva! Pedrazani 
Maria Cristina. Giaquimo Bazroso 

2.421.436 
225.000 
225.000 
128564 

Total de cotas 3..()(X).CIOJ 
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e 

Tccnologis. Conmnicação e lnfotmática da Câmala dos Defuta
cJos. tendo recebido. parecer favOiável de seu Relator, Deputado 
Angelo Magalhães. e aprovação tm.âDime daquela Comissão. 

Na Comissão de Constituição e JuStiÇa e dCReda.ção daquela 
Casa. o Projeto foi considerado.juódico, constitucional e vazado 
em boa técnfua.legislativa. 

VOto do Relator 
O ;rocesso de exame e apreciação. pelo Congresso Nacional. 

dos atos que outorgam .e :renovam pemrissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão sonor.a e de sons e imaM 
geDS. praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art.. 223 da 
Constituição Federal, deve obedecer. nesta Casa do Legislativo. às 
focnalidades e critérios estabe!eciclos pela Resolução SF n• 39. de 
1992. Essa norma ínrema elenca uma série de informações e exiM 
gências a serem cumpridas pela emiciade pretendente, bem como 
pelo Ministerio das CoiDtJDicações.-e que ôevem instruir o preces· 
so submetido à análise desta Comissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documem.ação que acompa
nha o PDL n° 20. de 1994. evidencia o cum.primento das fOIIILali
dades estabelecidas na Resolução n° 39/92, flC!.D.do caracterizado 
que a empresi Rede F""enix de Co:mmiicação Ltda. atendeu a todos 
os requisitos técnicos e· legais para habiliia.r-se ao Ato do Poder 
I....egisiativo que renova pemrissão. opi.i:ta.DiciS-pela Çrov"ação do 
ato, na COima do Projeto de Decieto Legislativo n° 266, de 1993, 
elabomdo pela Câmala dos Defulados. 

O SR. PRESIDENTE (Teotoniõ Vuela Filho)- O p= 
~ favaave!mente à proposição. 

Em discussão o projeto. em lllmO umco. (Pausa.) 
N'ao havendo ~~peça a palavra. encerro a discussão. 
A votação fica. adiada por falta Oe quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Teotônio Vilela Filho)- Item 20: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 
~ -

- (Incluído em Ordem do Dia. nos ten:nos do arr. 
375. vm. do Regimento lntemo) 

DisaJssãQ. em lllmO único, do Prqje<o de Decreto 
Legislativo n° 21. de 1994 (~ 292/93, Da Câmara dos 
Dep.ttados). que aprova o ato que renova a permissão da 

189 
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FM Râdk> Independente de Al:covenle Ltda. pan. expl<>
z:ar sen-iço de radiodifusão sonoxa em freqüêucia modu
lada na cidade de Arcoverde. Estado de Pernambuco. 
(Dependendo de P= da Cozrilssão de Educação.) 

Nos termos do art. 140, do Regimento Jntemo. designo a no
bre Senadora Emília Femmdes parn proferirpa=er. 

A SRA. EMíLIA FERNANDES (PTB~RS. !'aia emitir pa
recer.)- Sr. Pmside:ote. Sr's e Srs. Se~. chega a esta Comis
são. para parecer. o Projeto de Decreto Legislativo~: 21, de 1994 
(u• 292. de 1993. m Câmara dos Depu~), que aprova o alO 
que ~nova a pc::mis:são outoigada à FM Rádio Independente de 
Axcoverde Ltda. paz:a explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência mocb,lada, na cidade de A:rcoverde, Estado de Pemam-
buco". _ _ _ ~---- __ 

Pormeío da Mensa.gen1 Presidencial Il0 298. de ~~92. o entã_o 
Presideme da República submeteu ao Congresso NacioDal o re~et.:
do ato de =ovação de petmjssào de explmação de canal de Iádio 
em FM nos termos do art. 49, inciso xn. combinado com o § 1° 
do art. 223. da ConstituiÇão Fedetzl. 

É a seguio,te a composição acionãria da FM Rádio Inde
pendente de AI;coverde Ltda; 

Jeffetson-Juaújo de Siquei!:a 
Wmston .A:talljo de Siqneira 
Nerivaldo Matques Cavalcanti 
RÕlmllo OJ:rsino de Siqueiia 
Izete Araújo de Siqueiia 

Total 

3.100cotas 
3.100 c;otas 
3.100cotas 

3.100 c;otas 
887cous 

13.287 cotas 

palavta ao nobre SenadorG=on Camata. 
O SR. GERSON CAMA TA (PMDB - ES. P:ua discutir. 

Sem revisão do orackr.) - Sr. Presidente, serei rápido. Vejam 
como o CongresS,p pode fazer tantas coiSas: estamos renovando 
uma. concessão de licença de uma estação de rádio. Nunca ouvi
mos a referida -Iidio, não sabemos qual a sua progra.mação; enfim. 
nada sabemos sobre ela e vamos renovar sua concessão. 

O que a Comissão de Comuni~s dos Estados U:nidos -
não estou dizendo que devemos copmr, mas algumas colS3S po
dem ser nmdadas - faz no episódio dessas nmovações, que lá 
ocmrem de cinco em cinco anos? Qu,~do falta um ano pai3. :reno
var o canal da xádio, a Comissão de Comunicações do Congresso 
americano enVià. COireSpoDdência para entidades organi:z:a.das da 
cidade. Faz questionamentos a ~ito do serv~ ~ ~ 
aquela rádio: se a emissora tem. atendido à conm_mdade se ~ fe!-
to propaganda gratuita para aDgariar fundos e aJUdar as ~ço
es; se tem servido à comunidade: se tem executado servJ.ÇOS de 
utilidade pó.blica.. Faz o mesmo com relação à Câmarn de Verea
dores, ao padre.. ao pastor e solicita irifonnaçOes _de _presraçã~ de 
serviços. Encaminha também par.1 escolas. as50Claçoes_ de mmo
rias etc. 

- Essas ~ :respondem ao questionário, ~.:__?SO a rádio. 
efetivamexne, -ieriba prestado serviços à comunidade, o_ Con~ 
faz a renovação; do conttário. não. Retita a renovação e abre nova
melll.e o canal para alguém que Vá~ sua função. já que está 
utilizando um caoal que peiteDCe ao povo. As concessões tê~ que 
prestar serviços, não apeDaS ganhar ~ire~_. _ . . 

Penso que seja algo que poderíamos inttodoZir aquL Teria
mos nó compuiador um calendário com todos os v~~~tos de 
COnCessões; o Cong:r.:sso env-iaria uma notifi:açãO ao _prefeíto. ao 

" vereador. a presideru.es de associações. ao pároco. enf"un à co~ni-
0 presente projeto foi examjnado pela Comissão de Ciência e dade interessada. que IeSpODderia assim se aquela estação de r.ídio 

Tecnologia. CoiDllDÍcaçâo e lnfomlática da Câmaia dos DepJta- merece serieilOVada ou se está apenas fatm:ando. defeD.dendo um 
dos. tendo recebido parecer favoiivel de seu Relator, ~~ _ pcmto politico,. ou não pemritindo que seus adversários fal~ E. 
Ping3. Fogo de Olíveir.t. e iprovação 1II1âiiime daquela Ccmissão. baseado nessa opinião da comunidade, o Congresso tomana uma 

Na Comissão de Constituiçãó e Justiça e de Reda.ção daquela decisão. Creio que as sociedades gostariam, e muito, de ser ouvi
Casa. 0 Projeto foi coitside:rado juridico, coostin,clooal e v.a;-ado das..pelo Congresso na hota de uma decisão tão .impoztante. 
em boa lécnica legislativa. contia os votos dos Deputados Jose Ge- Era 

0 
que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 

noínoeHélioBicudo. O SR. PRESIDENTE (footonio Vllela Filbo)- Continua 
Voto do Rdator emdÍscussãoamatéria. 

O processo de exame e "!<'ciação. pelo Con-so Naciooal. A SRA. E MiL IA FERNANDES- Peço a palaV12.. Sr. Presi-
dos ai.OS de outorga e renovação de concessão, pemUssão oo anto- dente. 

rização pan. execuÇão de serviço de radiodifusão sonora e de sons o SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- Tem V. Ex' 
e imagelJs praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 a pahvra. · · 
da Constituição Fedetzl, obedcco, nesta Casa <lo Legislativo, às A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB - RS. P:ua discutir. 
fQ[ID.3].idades e critéôos estabelecidos pela Resolução SFno 39. de sem- revisão d3. oradc::ra.) - Sr. Presidente. Sz-s e Srs. Senadores. 
1992- Referida na:ma intema elenca urna série de mf&mações e desejo também Prestar miaha. solidariedade às manifes~ões que 
wgeaciaS a serem cumpridas pela entidade pmtende~tte, ~ me antecederam e dizer que relatei os pareceres em cumpnmemo a 
como pelo Ministério das_ Commi~s. _e que deven: .tilStiUir 0 determinação re~ Em meu entendim.ento. mCJhor seria que 
processo submetido à análise desta. Comissão de Educação. os pa.n:oeres referentes às concessões de rádio e televisão fossem 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa- elabozados pelos l'Cp[CSentanles dos ~spectivos Estados. 
Ilha o PDL 2l/94evidencia o o.ullpimento das fcxmalidades esta-- Dei meu parecer c:onfimdo no ~latôrio técnico que está assi
belecidas na Resolução 39192,. ficando~ caracterizado que a ~ nado per Senadores que me antocedet'am. mas acmiito que deve
Rádio Independente de Aicoverde Ltda. aten~ a ~ os requi- mos ter uma visão maior dos serviços que realmente estão sendo 
sitos técnicos e legais para renovação da pemllSsão. opmamos pela prestados emrúvel da sociedade dos respectivos Esta_dos- . 
aprovação do aio, ,na foima do Projeto de Decreto Legislativo ela- Dessa forma. quero me somar àqueles que deseJ3lil que sejam 
botado pela Câmara dos Deputados. · · , revisados o sistema de votação e de detetminação legaldes$es pro-

O SR. PRESIDENTE (Teotooio VIlela Filho)- O 1"'= e jetos. 

favorável. Em o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. _ _ _ __ . 
Em discussão o projeto. em tumo único. (Pausa.) o SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Ftlllo) - Fica regiS· 
O SR. GERSON CAMATA -Sr.I'Iesideme. peço a pala. tradaasugestãode V.Ex",SenadaaEmíliafemandes. 

vra. - - · Continuaemdiscussãoamatéria. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (Teotocio Vilela Ftlho) - Concedo a Não havendo quem peça a palavta, encerro a discussão. 
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A votaçao fica adiada por falta de quorum. 
O SR. PRESIDENTE (Teolmlió Vilela F"Uho) -Item 21: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 2ó, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos temlos do art. 
375, VID. parágrafo único. do Regimento futemo.) 

gislalivo que outorga permissão. opmam.os pof sua aprovação. na 
fomJa do Projeto de Decreto Legislar.ivo n° 344 elaborado pela Câ
mara dos Deputados. 

tl Sr. Teorcnio Vikla Filho, 1" Vice-Presid~nt~. 
deixa a cad~ira dg presidbzda. que é ocupada pe!LJ Sr. 
JosE Sarney, Pr~sid~11U. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O parecer conclui fa
vatavelmente à proposição. 

Em discussão o projelO, em tumo único. 
O SR. CASll.DO MALDANER - s~ Presideme. peço a pa-

lavra para discutir. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' tema palavn. 
O SR. CASn.DO MALDANER (PMDB- SC. Pan discu

Nos tem10s do art. 140 do Regimento Interno. designo o no- tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. sn e SIS. Senadores. 
bie Senador Osmar Dias para proferir p3I'CCCI' sobre a malé:riã., em quero dizeT apenas uma palavr.a. -em te1ação a. este assunto e não se 
substituição à,Comissão de Educação. _ trata de ei!liar no mérito da questão, ainda mais quando se fala de 

Discussão. em lllm.o_ único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 26. de 1994 (n° 344193. na. Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que outoiga pennissão à 
Rádio Campos DOUt3dos Fm Lida. pan explorar serviço 
de radiodifusão sonor.a em fuqüência modulada na cida
de de Medianeira, Estado do P=ná. (Dependendo de 
parecer da Comissáo de Educação) ~ 

O SR. OSMA.R Dl4S (PP- PR)- Sr. Presidente. Sn e S!:s. uma estação de rádio na cidade de Medianeira, no Estado do Pan-
Senadores. chega a esta Comissão. para -patt.Cer. o Projeto de De- ná. muito bem represenra.do pelo Senador Osmar Dias e por outros 
=to Legislativo 026, de 1994 (n• 344, de 1993. na Câmaia dos Senadores. 
Depltados), qu~ "aprova o ato que outorga pemlissão à. entidade Eu gostaria de repetir a preocupação que temos a respeito do 
Rádio Campos Doutados FM L~.paia explorar canal de radiodi- fato de ficmnos aqui durante mais ou menos uma. bOta amlismdo 
fusão-SonOra em -:crequencia modulada .na cidade Medianeira, Esta- a questão das renovações das licenças para concessões de rádios. 
do do P""""-"· Se =ilisamtos bem a questão de custo. por exemplo, de uma FM 

Por rileio da Memagem Presidencial D.
0 29f.. de 1990, o então numa cidade pequena do interior de Santa Catarlua, verificaremos 

Presidente da República submete ao Congresso Naciooal o ato queocustodoSenadoémaiordoqueodaemissora. _ 
constante da Portaria n° 106. de 09 de março de 1990. qUe oUtorga Por isso. parece-me que as idéias apteSentadas pelo Senador 
peonissio pPa ex.plotação de caoal de r.a.diodi:fusão sonora. nos Gerson Camata. no _sentido de que o Conselho de Conl!micação 
teimos do art. 49, inciso XII. combinado com o § 1 ~do art. 223 da Social do Senado OUvisse a pr6prla. -Comnnidade. oUvisse os repre
Cõnsf;!.wição ~ederaL . . • _ _ _ • sentantes da mesma- associaç6es de base. prefeito mtmícipal. en-

E a segumte a composição aCiooana dei empree.odimento Rá- fmi. as entidades organizadaS -. facilitaria. e muito. a renovação 
dio Campos Domados FM Ltda.: -- dessas concessões. Entendo que o Senador Gerson Camata levan-

Nome do Sócio Cotista 

Margarete Caovill.a de Vasconcelos 
Amdilho Caovilla 
Eliane Salete Calda.It 

Total de cotas 

Cotas de Partidpacão 

1.800.000 
100.000 
100.000 

O presente projeto foi exarniDado pela. Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Comunicação e Infoxmálica da Câmaia dos Deputa
dos, tendei recebi'do parecer favcrivel de -seu telat.or. Deputado 
Domingos Juvenil e aprovação UJlãníme daquela ComiSSão. 

Na Comissão de Constituição e Justiça e de. Re4ação daquela 
Casa. o Projero foi considerado jw:ídico. oonst.itncional e vazado 
em boa t~ca legislativa. -

Voto do Relator 
O proCesSo de exame e apreo!ação. pelo Congresso Nacional. 

dos atos que outorgam e renovam peiiDissão ou autorização para 
que se executem serviços de radiodifusão SOll0!3. e de sons e ima
gens, paticados pelo Poder Executivo, no!f te:iDlOs do art.. 223 da 
Constitnição Fedetal, deve obedecer. nesU Casa do Legislativo, às 
foc:nalidades e critérios estabelecidos pela Resohlção SF nco 39. de 
1992. Essa norma~ elenca uma. série de infOI:ma.Çêies e exi
gências a. serem cumpridas pela eiJLidade prete:odente. bem ca:oo 
pelo Ministério das CoiJlUilÍCaÇões. e que devem iDstruir o proces
so sabmetido à análise desta Coxcissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da documentação que acompa
nha o PDL n° 026, de 1994 evidencia o cumprimeiU.o das fOIJDal.i
dades esube1ecidas na Resolução 39/92, f=do ca=tmzado que 
a empresa Rádio Campos Dourados FM Ltda atendeu a todos os 
requisitos técniCoS e legais para habilitar-se ao Ato do Poder Le-

tou_uma questãO iouitO pr.a.gri:iática qtie facilitaria o nosso trabalho 
e tiriamos Ina.i5 tempo pua avariçaxmos na discussão" das questões 
fwidamentais deste Pais. 

Eram essas as-·mínhas considerações. Sr. Presidente.. 
o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Eucen-ada a discus

sãO. .Alites de all1..lDCiar que a vOtação fica adiada por falta de quo-
rum. eu gostaria apetl3S de dar um adendo. em nome da Mesa. 
pan <lli.er que =Imeme as pondernções do Senador Caslldo Mal
daner são procedentes. mas. estamos sob a imposição de uma dis
posição constitucional. que detem1iDa que a pauta dos nossos 
trabalhos. de uma legislatura para outra. uão pode Ser alteiada. To
dos os outros projetos de irúcia.tiva da Casa são arquivados-. Anti
gamenle tínhamos um dispositivo que pCiniffi.i-o reqUerimento de 
desarquiv=to de alguma proposição da legislação anterior. 
Hoje nãO o terilos mais. sendo necessária ã re3.presentação da ma
téria. como nova matéiia a ser tramitada. com exceção daquelas 
qne são objeto de disposição expressa da ConstituiçãO. -

Como não temos número para votação. acredito qae a matéria 
está sobie a mesa e os ilustres Senadcres tetio condições de exa
miná-las- e oferecer as -~as contribuições no lllOtDCil1o da discus-
são da matéria. -

Muito obrigado. 
A votação fica adiada por falta de quorum. 
9 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 22• 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE I994 

(Iocluído em Ordem do Dia. nos l.eiiD.os do a:rt. 
375. VJI!.doRegimeotolnt=o.) 

Disalssão. em tumo ÚDÍc0, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 39, de 1994 (n" 296/93, na Câmaia dos 
De}xltados). que aprova o ato que cutorga pennissão ã 
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Rádio Sen:a N~gra FM Ltda. para explorar serviço dera
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 
Alterosa. Estado de MiDas Ger.Us. (Dependeudo de pano. 
cer da Comissão de Educação.) 

Nos teimOS do art. 140. a. do Regimento Intem.o. designo o 
SeDador Arlindo Porto para proferir parecer sobre a .matéria. em 
substituição à Comissão de Educação. -- -- ---- -

O SR. ARLINDO PORTO (PTB- MG. Pam proferir P=
cer..)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. chega a esta Comis. 
são, parn pa=er, o Projeto de Decreto Legislativo u• 39. de 1994 
(n• 296. de 1993, ua Câmaia dos J;leputados). que "aprova o ato 
que oototga pennissio à eutidade Rádio Sen-a Negra FM Uda, 
para explorar canal de :radiodifusão sonora em freqúência mochila
da na cidade de Alterosa. Estado de Minas Gerais''. 

Por meio-da MeDsagemPresidencial D.0 479. de 1m. o então 
Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato 
coostante da Portaria n• 129. de 13 de matÇO de 1992,que outotga 
permissão parn. exploração de canal de radiodifusão sonora. nos 
tennos do ait.. 49. inciso xn. combinado com o§ 1° do art. 223 da 
Constituição FederaL 

É a seguinte a composição ar;loo.ária do cmpreendjmento Rá
dio Setra Negra FM Ltda: 

Nome do Sóc:io Cotista 

Marcelo Nunes de Souza 
MaJ:ilia Ntmes de Souza 
Haroldo Nunes de Sooza 

Cotas de Partiápacão 

20.000 
20.000 
20.000" 

O SR. PRESIDENTE (José _Samey) - Esgotada a matéria 
constante da Ordem do Dia.. 

Há OC!dores in=itos-
Concedo a·pUavra ao nobre Senador Ademir Andiade. que 

dispõe de SO minutos, em face de ser o orador seguinte à Ordem 
do Dia. ~gundo o Regimeuro. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB- PA. Protruucia o se
Stiiíue d:iscmso.)- Sr. Presidente, S:r's. e Srs. Senadores. é com sa
tisfaÇão que cx:tiJ:O, pela primeira vez. a tribu:oa desta Casa e o 
faço pam t::razer um problema. que considero emergencia.l e impor
tante paxa :n-egião que aqul ~ e. em especial para ó meu 
Estado, o Pará. 

Faço o meu piómri:lciameriiO por escmo.-Sei que todO discur
so escrito se toma cansativo. Ent:r&anto, os dados que; pretendo 
apresentar. os números que trago são impossíveis de ser memori
zados. Portanto. peço a paciência dos sellhoms para ouvir o meu 
prommciameDto- . . 

Nos dias de hoje. certa parte d_;a imprensa teima em conttariar 
os estudos técnicos da PETROBRAS e referir-se à imiD.ent.e deci
são que o GoYerno Federal pretende tomar sobre a sua décima se
gunda tefimria a ser comttuída _-como sendo Refi.riãria do 
Nordeste, dando deiiaque à verdadeira coriida de supostas isençõ
es fiscais- sobretudo às do ICMS estadual sobre os equipamentos 
ulil.i2iveis no eiopieendimemo.;:.. em que se empeobam quatro-Es
tados des1a Região: Pemambueo. Rio Gr.mde do Norte. Cean\ e 
Maru!hão. 

Quero, nesta oportunidade em qoe ocupo a triOOn.a do Senàdo 
Fedetal, chamar a atençio das autoridades e Iidetanças políticas 
eDVolvidas nessa decisão para os aspectos mais relevantes, em que 
se iilsere a localização da nova reímaria, não somerite os técnicos 

Total de cotas 60.000 - é mister reconhecer - como também sobre aqueles relativos à 
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Oência e política de desenvolvimento regional biasiieúa. Assim. recoloco, 

Tecnologia. Comunicação e Infonnáti.ca da Câmara dos Deplta- cano fazem todos os estudos técnicos até agora produzidos pela 
dos. tendo xecebido p31eCei' favor.í.vel de seu relator, Deputado PE1ROBRÁS. debalde. o estranho esquecimento de parte da im
Pinga FOgo de Oliveira. e aprovação unânil:ne daquela comissão. prensa nacional o pleito de meu EStado. o Pará. justamente coosi-

Na Comissão de Constitniçio e .JUstiça e de Redação daquela derado como um daqueles em que a refm:ttia estaria bem 
Casa, o projeto foi coi:tsidera.do jurldico. constituciOnal e vazado localizada. para que. comemplando-se todos os interesseS envolvi-
em boa técníciã.legislativa. _ dos. se leve em consideração a importância desse empreendimento 

Voto do Relator para~ Ama.zônianacicca.L 
O processo de exaiP.e e apreciação. pelo Congresso Nacional. Solicito, pois, aos nomes Pares a sua atenção para os aspectos 

dos atos que out«ga.m e renovam pennissio ou autorizãção para que procu:rnrei aqui levanti:r. de forma a contribuir. incisiva e m-
que se executem sszviços de radiodifusão sooora. e ~ sons e ima- ciomlmeme. para- o pleno escJarecimeDio necessário a tão relevan-
gem. praticados pelo Poder Executivo, nos teririOS: do art. 223 da te decisão. 
Constituiçao Fedetal. deve obedeoer. Desta Casa do Legislativo, às O B=il possui hoje 11 tefmarias implantadas pela PETRO
formalid.ades e critérios eslabelecidos pela Resolução SF u• 39. de BRÁS com uma capacidade iustalada de cerca de 01 milhão. 530 
1992. Essa norma interna e1exx:a uma. série de iiifOimaÇôes e exi- mil bai:ris diárlçs d"e processamento e produçio de derivados _de 
gências a:serem cumpridas pela entidade pretendente. bem como petr6leo. Além disso. há ainda duas fWlll~ reímarias partirola
pelo Ministério das Comunicações.. c que devem instruir o Jroces- IeS com produção conjmta de cerca de 20 mil banis por dia, Man-
so submetido à análise desta ComiSsão dlH3dueação. - -- ·,gull:ihos e lpi;r:anga. Jry;:aljzadas respecbVai:Deole. nO Rio de 

Tendo em vista que o exame da documentação que aco:riipl· Janeiro e Rio Grande do SuL apesar do monopólio da União que a 
nba o PDL n° 39? de 1994 evidencia o cumprimeiJ.tO das formalida· Constituição Federal estabelece. 
des es~belecidas na Resolução 39/92~ ficando catacteriudo que a Talvez seja iri.teressailte. antes de mais nada. fazer-se breve 
empresa Rádio Sem. Negra FMLtda atendeu a todos os requisitos :retrosPeao históriCo~ d.ã" Instalação dessas: refmarias- que. de resto, 
técnicos e legais pata habilitar-se ao AIO do Poder Legislativo que se confundem com a própria história do petróleo lmsileiro. 
outorga penoissão. opinamos :pela aprovação do ato, na fomm- do A refioação de petroleo oo BciSil. teve seU início em 1932, 
Projeto de Decreto Legislativo n° 290. de 1993 elabomdo pela Câ- com a primeira refiliaria. privãda. instalada em Uruguaiana. Rio 
m:ua dos Deputados. Grande do Sul. Destilaria sul-rio-gcmdense. com capacidade ini-

0 SR. PRESIDENTE Oosé Samey)- O pare=: couclui fa. cial de refmo descoutiuuo de 150 baiiis diários. 
voravelmente à proPJSição. Em 1936. mais àuas refinarias particulares fotam. construídas. 

Em discussão o projeto. em tumo único. (Pausa.) também com carga deSCOIItÍI1U3. de I!'O:CSsamento. sendo uma lo-
N'""ao havendo quem peça a palavm. encerro a discussão. calizada perto da cidade de São Paulo, adquirida em 1972 pela ?E-
Encenada a discussão. a votação fica· a3iãda por falta de quo-- TROBRAS. e a ou.tra. nõ IDllDicipio de Rio Grande. a Reímaria 

rum. Ipiranga. S. A .. já referida. 
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Foi somente em 1950 que o eTJ.tão Con$~9_Nacional do Pe_
tróleo - CNP. a:.inda como órgão exerutivo de prospecção de pe
tróleo e produção de seus derivados, instalou a primeim refmaria 
federal. em Mataripe. na Babia. hoje chamada Refinaria LandulJ>o" 
h o Alves, com processamento inicial de 2..500 bairisfdia. 

Quan<!o a l'ETROBRÁS foi criada, em 1953, depois de lon
gas lutas de bravos políticos brasileiro$. cutras refinarias estavatn 
em construção no País, mediante concessões outotgadas a empre
sas. privadas. das quais sobra .apenas a de Manguinhos, já citada, 
que entrou em operação em 1954, com capacidade de processa
meDto de 10.000 bmis/dia. 

Assim. em fins de 1954. é concluida a Refm.aria de Ca~ava, 
em Mauã. São Paulo, com a imtalação inicial de 20..000 bairis_ de 
produção diária de derivados. adquirida em 74 pela PETROBRAS. 

Em abril de 1955 emra em opexação a Refmaria Presidente 
Bemanies. em Cubatã.o. São Paulo. cujas obras foram iniciadas 
pelo_ CNl' e teimíDadas pela PE1ROBRÁS, sendo que em 1956 
foi ac:rescemada a ela a primeira unidade de produção de asfalto, 
com ?1J7 mil toneladas por ano. 

Em 1956 foi coocluída a última refinaria projetada antes da 
criação da PETROBRÁS. a Refinaria de Manaus.. Amazonas, com 
capacidade inicial de cinco mil bazris/dia. adquirida por essa esta-
talem 1972. - - ------ -

Em 1961 a PEIROBRÁS implantou a ~então terceira refi
naria própria. ·a Refmaria Duque de Caxias, no Rio de' Janeiro, 
com capacidade iniCial de 90 mil baJris diários. 

Em 1966_foi construída ootta fábrica de asfalto, em Fortale
za. Ceará. càm capacidade de 9Ó mil toneladaslmo. ~te pro
cessamento emão de 3.800 banis diários de pett61eo. E bom qoe 
"se acrescente que hoje a PETROBRÁS tem iriiPiantadas unidades 
de fabricação de asfalto em todas as suas tefinarias. 

No mesmo ano de 1968, entrazam em funciooamento a Refi
naria Gabriel Passos. em Minas Gerais, e a Refinaria Alberto fas... 
qualine, no Rio Gtande do Sul ambas com produção de 45 mil 
bmisldia. 

Em 1972, é concluída a :refioar.ia. de Paulinia.. np MtmícíPio 
de l'aulúJja_ São Paulo. com a produção de 126 mil bazris )'01' dia 
de derivados de petróleo. No mesmo ano, a refinaria Getúlio Var
gas entrou em pré-opeiação no Município -de Ar:wcária. Panmá. 
Can a mesma capacidade produtiva. • 

Ainda Da décado. de 70, fcmm conciufdas obras de Dnj>laDta
ção da refinaria de São José dos Campos. São Paulo, com capaci-
dade inicial de 189 mil bai:ris de diáriOs. -

A pntir dos quase 20 últimos anos a PE1ROBRÁS optou )'01' 
Dão mais instalar novas refinarias, preferindo ..: e esSa questão é 
um dos pontos que quero levantar nesta discussão- ampliar as re-
finarias já cOnstruídas. De 14 para cá, a cap.'lcidade de refinação es.. 
tatal aumentou. em mímeros grosseiros, cerca de 50%, 
Chegando-se a esse montante referido de 1 milhão, 530 mil banis 
diários. -

Essa capacidade vinha-se demoDStrando adequada ao País. 
uma vez que a considerada 6tima de processamento é de 1 milhão. 
407 mil bazris por dia. Só que, em face desse fetmidáve! resgate 
do consumidor de derivados de pettóleo propo<cionado pelo Plano 
Real. com a manutenção dos preços em patamares razoáveis. o 
coosumo chegou. em novembro tíltimo, a 1 milhão, 450 mil banis 

)'Ol'dia. -
Muito e:mbol:a a capacidade máxima da PEIROBRAS seja 

superior. Na verdade. esse volume não é atingido na prática, em 
virtude de diversas paradas de unidades produtivas. programadas 
para manutenção. bem com.o em função de emergências i.mpcevisí
veis como greves oo acidentes. Dessa fonna,. a capacidade ótimajá 

-foi uluapassada. e o- Brasil vem cobrindo eventn~ déficits por 
meio de importações de derivados oriundos de outros países. É im
portante que se alente para esse fato. --

Segundo cJ.:tdos publicados pela pt6pria empresa . .' no fmal do 
ano passado as importações de óleo dieseL de janeiro a outubro de 
1994 sitnazam·se ~tomo de 50 mil ban:is. diários: de gás lique

Jeiw_ de petróleo, GLP. em 54 mil barris diários e de nafta petro-
química em 56 mil batris diárias. 

As projeções mais :recemes da PETROBRÁS estimam- que, 
com base no aumento anual de consumo de 4 a 5%. seguindo um 
crescimento do Produto Intemo Bruto - PIB - de 5 a 6% anuais, 
no peóodo de 1994 a 20Cl0, a futura capacidade de refmo do país 
deverá. ser 34-% superior a amai, ou seja. algo em tomo de 526 mil 
bmis diários. Uige assim que se dê solução a essa demanda. para 
a qual a empresa estima que vão ser neceSsários :recmsos da ordem 
de 4 bilhões de d6lares. 

Em vista desses mimeros,. a PElROBRÁS delineru a sua es. 
tratégia de voltar a obter auto-suficiência nacional de refmo, im
p~ nova refmaria no Norte ou no Nordeste do País. fulcro 
principal da minha intervenção nesta tnõuna, com capacidade fui. 
cial prevista de 200 mil baxris diários de processamento; conti
nuando as obras de-ampliação da refinaria de Mawipe. na Bahia. 
adicionando. já em 1996, mais 129 mil barris diários de derivados 
e..ampliando outras 4 refmarias: Gabriel Passos. em Minas Gerais; 
Duque de Caxias, no Rio de Janeiro: Presidente Aithur Berna.nles. 
em Paulínia.. São Paulo, chegando-se, no ano 2()(X), a 2 milbões e 
56 mil bazris diários de produção de derivados de petróleo, se tudo 
der =to. 

Antes de entr.mnos nos detalhamentos pre~s da nova 
refutaria. seria timbém conveniente coohecer. de forma bem gené
rica., a vocação de alendimeni:o de mercado de cada refillaria. para 
que possamos melhor analisar o que irei :reivindicar, renovando o 
pedido de atenção de V. Ex's. 

A Refmaria de Mana:us, única existente ria Am.azôJJia. produz 
apenas 13 mil baxrls diários.. arendettdo tão somente os Estados do 
Aitlazonas. Acre. Rondônia e Roraima. 
~ - A Refinaria de Fortaleza. com capacidade de 5.200 banis )'01' 

dia. está voltada, exciusivameDle, para demanda intema do Ceará. 
_ Já, por sua vez. a grande Reímaria Lindolfo Alv~ em Mata

ripe. .. com os atuais 140.600 banis, que deveria ter sua vocação 
_voltada pua todo o Nordeste. apenas atende. de forma permanen
te. a Bahia e pequena pute de Minas Gerais e Setgipe. o que não 
deixa de ser surpreendellle. 

A Refinaria Arthur Bemardes, com 166.700 banis. e a Refi. 
.oaria. de Capuava, com 37.700 barris diários. atendem. exclusiva
mente. ao Estado de São Paulo. 

A gigant.sca Refinaria de Pauünia, éom 301.900 bazris ~ 
rio. supre também S.ão Paulo, Mato Grosso e parte de Minas Ge
taii. Paraná. Goiás. Tocantins, Mato Grosso do Sul e Distrito 
Federal. A Ref'maria Henrique Lage. com 226.400 bazris. fomece 
derivados a porte de São l'aulo e Minas Get:Us. 

A Refinaria Gabriel Passos, com 144.700 bairis, atende a Mi
nas ~ e ainda a parte do Espirito Santo, Goiás, Tõcantins e 
Disttiro FederaL 

A Refinaria Duque de Caxi2s. com 201.300 banis, supre o 
Esudo do Rio do Janeiro e porte do Espírito Sanro e Minas G«ais. 

A Refmaria Presidente Vargas, por sua vez. com produção 
diária de 179.800 bairis, alcança os m=ados de Santa Catarina, 
Rio Gmlde do Su~ Mato Grosso do Sul. além de suprir porte do 
Estado do l'aiaDá. 

Fmalmente, a RefinaiiaAlberto Pasqualini. com !25.800bar
ris. atende ao resto do Rio Grande do Sul. 
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O Sr. Jáder Barbalbo- Permite-me V. Ex"' um aparte? 
O SR.ADEMIR ANDRADE- OuçO V. fu"com-; 
O Sr. Jáder Barbalbo - Desejo romprimentar V. Ex• pelo 

judicioso prommciametito qu-e faz-a IeSpCitO da política de petró
leo no Brasil esse balanÇÇI, esse verdadeiro históriCO que fãz daS 
atividados da PETROBRÁS. Gostaria desde logo de macifestar 
não só o apoio às preocupações que V. Ex a traz em ~lação à poli
tica de petróleo no Brasil. mas também em relação a essa questão 
que ai está. da displta por parte dos Estados do Ncmleste e <J? DOS· 

so Estado do Pari. o qual temos a bom:1 de mpresentar. E com 
grande preocupação que vejo e$$3. luta dos Estados nordestinos e 
do nosso Estado do Pari,. pqr ter a oportunidade de sediar a nova 
refi:oaria que a PETROBRÁS pretende Dlstalar no Brasil Vejo 
com preocupação porque entendo que os Estados do Nordeste, 
como nós. da amazônia. padecemos: de grandes dificuldades. face 
às desigualdades regionais que ainda pemieiam-a vida do nosso 
País. E, portanto. é muito justo que os nordestinos _estejam cada 
vez mais preocupados em teDtar superar as dificuldades, como 
nós. da amazõnia. Corisidero que o nosso Estado do Parií. poten
cialmente rico, já. perdeu. em outra..s oportnD.idades, questões na 
área económiCa. como o caso de Carajás. Hoje, o Estado do Pará 
luta também pela oportunidade de ter essa refmaria. A nossã. capi
taL o porto de Bazc:u:em-. situado exatmJentf'! na embocadura do 
Rio AlmzÓnas. em posição esttãtegica Dão só pani a1eJlder a toda a 
região amazôníca. mas estames tam.bém ao lado do Nordeste. 
Preocupado Com isso. mCu caro Senador Ademll' Andtade. gosta
tia neste apane não só de cumprimentar V. Ex.• por trazer tema da 
mais alta relevância para as preocupações do Sem.do Federal. mas 
de dizer-lhe que creio que o camillho mais adequado. fuDdamen. 
talmeme quando duas regiões pobres como o Nordeste e como o 
Norte discutem um tema dessa grandeza. quando os Estados que, 
inevitavelmeo.te. não podem perder. neste momento a oportunida
de de ter uma ~fmaria. gerando desenvolvimento, o camicho mais 
adequado é o da docisão técnica. a sêi' Ciarrii'ti'ãflá pelo Congresso 
Nacional. Se fotm.os disaltir- se é Pemam.buco, Rio Grande do 
Norte. Ceará. Maranhão ou Pará que tem o direito quanto à insta
lação da usiDa. constataremos evidentemente que todos lemos o 
direito de pleitear essa :refinaria. Somos i:nilli:Os e- Jlecessitãmos:. o 
Norte e o Nordeste, dessa opoitUDidade de =· de nos desen· 
volvem:t.os. Acredito que seja esse o interesse de V. Ex• quando 
traz tantos dados relevantes sobte a política ~ pettóleo no Brasil. 
especificamente sobre a PETROBRAS. Por isso mesmo. Senador 
Ademir Andrnde, pretendo. na sessão da ptÓximA segunda-feir.J.. 
apresentar ~erimemo ao Senado para que se cçmvoque o Minis
tro das Minas e Energia no sentido de que venha ao Senado para 
que possamos,. então. Dão s6 os Se~ do Notdeste e do Norte, 
mas de todo o BI:asil disC'.ttir tecniCamenre. o assUnto. O que Dão é 
possivel é o Presidente da República decidir politicamente essa 
questão. Será que o Pxesidente Femando Hemique dirá que inte
~ssa a ele que a ~fm.aria Seja em Pe:gJ.am.buco, ou oo Cead.. Rio 
G=de do Norte, Mar.mbão oo Pará? Isso é oolocar Sua Excelên· 
cia numa simação bastante delicada peiante essas duas regiões. 
Creio ser fundamental que esse debate tenha embasamento técni
co. Penso que a autoridade adequada é o MinistrO -das Minas e 
Energia. que. na tril:una do Senado, poderá expor a todos nós as 
zazões técDicas e exigirmos. então. nós todos. do Norte e do Nor
deste. que a decisão mais mteressante para c)BiaSiJ. seja esta que o 
Govemo deva optar. porque, caso contráriO~ n6s do Pará vamos fi
car ressentidos, como ficamos ressentidos em Cutras oportmrida
des. eoteodendo que fomos pttterid.os politicamente.. Penso. 
portanto. que o caminho deve ser, em primeiro lugar, o~ di§cus
são técnica. Peço perdão a V. Ex• se alonguei o meu apaite. E que 
o tema que V. Ex'" uaz para discussão é de tal magnitude que me 

sentiria incomodadO se não o aparteaSse. 
- O SR. ADEMIR ~RADE - Agradeço. Senador Jáder 

Barbalho. o seu.aparte. E importante que V. Ex'". como Líder do 
PMDB. e representante do Pará, se empenhe também paia que 
esta ref"maria se implante oo nosso Estado. 

Com relação ã questão dos aspectos técnicos. aÍliiii.O-Ibe que 
já foram em grande parte levantados. A Pet:robnis já tem estudos 
que demonstram que as cinco localidades atendem a todas as ne
cessidades básicas paza a implantãçãO deSta refinaria... 

Penso que .a questão política deve ser também considerada. e 
conclamo a utüão de todos os parlamentares do Nocte p:ua defen. 
derem nossa região. O P.ar.í não pode petder esta refinaria. Con· 
Corda que o Nordeste é uma região- pobre. mas o Norte é mais 
pobte ainda.. O Nonieste já tem um parqUe ind:iistria1 :rela.tivo. que 
atende um pouco às suas necessidades. Portanto. o momenEo agora 
é nosso. é do Norte, é do Pará. 

Qu~ à ÇOD.Vocação do Miliistro. V. Ex.• não precisa se 
preoç:upar em fazê-lo na próxima segunda-feira.. pois eu já o estou 
fazendo .agora, ao t.érnüno do meu prommciamento. Fíco feliz. en· 
tretanto. em saber que teve a mesma idéia e também t:r:anqüilo 
porque com o .apoio-do PMDB. meu requerimento será aprovado 
sem dúvida.. ---

A vinda do Ministro ao Plenário do Senado fará. com que a 
decisão seja do coohecimento de_todos. ~~do que seja tomada 
a portas fechadas. em prejuízo da nossa região. · 

0-Sr.Jefferson Peres- Permite-me V.Ex•um ap:ute? 
O SR ADEMIR ANDRADE-Tem V. Ex• o aparte. 
O Sr. Jefferson Peres- Senador Ademir Andrade. desculpe

me px roobar alguns minutos do seu pronunciamento, que sei é 
bastante volumoso- -

O SR. AD EMIR ANDRADE -É uma satisfação. 
O Sr:- Jefferson Peres --.mas não posso ficar alheio à esta 

discussão. viziDho de região que sou de V. Ex- Sou aqui repre
seri.tante do Amazmas Estado que possui uma ref~ Como an
tigo a~onado por esse tema. porque participei da campanha do 
''O petróleo é nosso". hoje com posição teforiXJlllada exatamente 
pelo motivo contido no seu disanso. D:ustre Senador Ademir An· 
di:ade. veja a instalação de uma refmaria.. sua localizaçiio. que de· 
veria-ser decidida livremente por critérios técnicos de viabilidade 
econômica. vai ser decidida J?OlitiCameilte.. o- Presidente da Repú· 
blica. a instância mais alta de decisão do País. está há semanas sob 
forte pressão política para decidir a kniHzação -de uma ponta de 
industrialização de pettóleo.- tem razão o ilustre Senador- Já.der 
Baxbalbo em fa:li--lo - o Ministro ser]a convocado pam dar expli· 
cações ao Congresso Nacíonal. V amos ao. âmago da questão. Sew 
nador. Se Dão ·-ha:~vesse monopólio estatal exclusividade da 
Petrobrás de toiDar essa decisão, claro que teríamos oãõ uma. mas 
duas-. ti€s ou quatro refinarias. provavelmente uma no Pari.. se fos
se entregue à livte competição. Não liberar geral. evidentemente. 
O Poder Público não abdicaria do seu direito de fiscalizar. mas Dão 
viveríamos esta discuSsão que.. a meu ver: não tem cãbimenlo. 
Essa é. mais uma prova de que o monopólio estatal do pettóleo 
hoje Dão mais se jlstifica. Muito obrigado. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o apone de V. 
:&•, mas discordo. Mesmo que esse direito fosse dado à iniciativa 
privada. V. Ex• sabe muito bem das ligações dos segmentos em
presariais com o Govemo, da força política que eles detêm e do 
opcirtuni:soio de que fazem uso para ·os seus ptóprios beneficies.-
Continuo defendendo o monopólio do pettóleo. Penso que a Petro
biás. pela sua ação. mostrou. ao longo dos anos.. a sua capacidade 
de ser uma empresa que cresce, e que reinveste seus lucros em em
preendimentos que trazerii desenvolvimento a nossa Pátria. düe
reotemente do que faz o setor privado. 
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O Sr.Jefferson Peres-Pemrite·me V. Ex• mais um aparte'? 
O SR.. AD EMIR ANDRADE -Com muito praZer. Senador. 
O Sr. Jefferson Peres- Vou dar um exemplo a V. Ex•. A 

reflilaiia de Mmaus foi implantada em 1955. Foi possível porque 
a licença foi concedida antes da Lei n° 2.004 que instituiu o mo
nop:Slio eStatal. Ela foi implantada por um grup:> empresarial ama
zonense. Não houve ~chuma participação estr.mgeir.a. ou de 
grupos do Sul do País. A época. ela refinava cinco mil barris e 
abastecia toda a Amazônia e até o Mar.mhão, Estado do ihlstre 
Presidente José Samey. O consumo fOi crescendo e a refinaria fi
ccu impossibilitada, impedida por lei de ampliar suas instalações. 
embota o grupo quisesse fazê-lo. O grupo então foi praticamente 
obrigado. em virtude de p:essões, ao tempo do Govemo Geisel, a 
vender a tefmaria para a Peto:obr.í.s, em 1972. que assumiu o com
promisso - alias, com.promisso solene- - de ampliar a produção 
para vime e cinco mil bairis. A Petrobrís não cumpriu -esse cótil
promisso. ampliou a produção para apenas tieze mil bairis:. Ela ti
nha capacidade pa13. ampliar ainda mais a produção, mas não o 
fez. Hoje. Senador Ademir A.11drade, a mgião COllSOIIle ma.i.s de 
quarenta mil baJ;ris. por dia e a refiDaria produz apenas treze mil 
banis. Isso custa. ao Esta~ do Amazonas, em temlOS de ICM. cer
ca de 30 milhões de d6laies ao ano. 

O SR • .AD EMIR ANDRADE- Senador IeffeiSOil Peres. sua 
alegação cOincide com o discurso que faço nes1e momeuf.o. quan
do afmno mais à diante qoe a Petrobrás privilegiou as :regiões Sul e 
Sudeste. pela focça das suas lider.mças pofiticas. o que estamos 
querendo neste momento é mosttar a nossa faça. ~ao foi,. portan~ 
to. o monopólio que impediu • ampliação da usma de Mmans. 
mas a fraqueza das lidera.ttças políticas do Norte. pois a Petrob:rás 
não parou de crescer. 

O Sr.Bernardo Cabral-Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. AD EMIR ANDRADE -Ouço. com muita satisfação. 

o Relator da Constituição brasileira. da qual fizemos parte e ·com 
quem tivemos um excelente convívio no perlodo de 1986/88. Sou 
todo ouvidos. Senador Bemaxilo Cabia!. 

O Sr. Bernardo Cabral- Imagine V. Ex• a alegria que te
Dho de em aparteando Constituintes de ontem possa fazê-lo com o 
Senador de hoje. Quero dizer que não entro no mérito da briga da 
J.ocalizaçio da refmaria. mas louvo o CSJirito de V. Ex•. na seqiiên
cia do que aparteciu o Seoo.dor Jáder Barbalbo, em lutar para que a 
:refmaria vá para o seu· Estado. O que me leva a imerferir no dis
cmso de V. Er. nele figurar com a pobreza do que eu possa dispor 
intelecroalmente, é pua dizer que eu não mudei a minha idéia de 
ontem na Constituinte quanto ao monopólio exercitado pela 
União. Há um equívoco muito gcmde quando se "diz que o m0Il0-
p6lio pertence à Petrobcls. Isto Dio é vetdade. O monop6lio per· 
tence à União. A Petrobcis, ao longo do tempo, até pela Lei D0 

~004. exercia o seu monopSlio nanmiL Continuo entendendo que 
ele não deva ser quebrado .. Ontem. ouvi do Senhor Piesidente da 
República que há uma flexibilização quanto ao pettóleo, mas que 
isso não. impcrtaria na quebra, sobmudo na fiscaliza.ção que o Es
tado vai exercitar. Uma das coisas que me leva a dizer isso é por
que V. Ex• pertence à nossa região e sabemos qne se a Petrobrás 
não estivesse .. como está, aruame. o preço dos derivados de petró
leo não chegariam lá como chegam. No dia em que petdennos 
essa garantia par:a. a nossa região ser.í difícil continuar. Veja que 
tenho um ~vio com o Senador Jefferson Peres que ulttapassa a 
amizade. E daquelas amizades que são suficientemente fortes para 
vencer o tempo. a distância e o silêncio, mas essa proximidade 
permite que S. Ex" tenha uma posição e eu tenha óutra-; e que nem 
por isso eu deixe de respeitá-lo, porque o argumento que .ainda há 
pouco CXJ."biu a V. Ex• é forte. embora não consiga. felizmeDte, io.~ 
validar os nossos. Era o meu aplauso pela defesa da sua mgião. 

O SR. ADEMIR ANDRADE ~ Agradeço. Senador Bemar· 
do Cabtal. 

O SR. PRE$IDENTE (José Samey)- Senador Ademir An· 
drade, com a licenÇa de V. Ex", gostaria de convidar o Senador Se
bastião Roc:ba pam compor a Mesa. 

O Sr. Joel de Holla.uda- Pennite-me V. Ex• um aparte, no-
bre Senador Ademir Andr.lde? 

O SR. AD EMIR ANDRADE- Com muita satisfação. 
O Sr. Joel de Hollauda - Como pemambucmos e nordesti

nos.. estamos todos.. como V. Ex• sabe. empenhados na camp;'nba 
para a implantação de uma refmaria no Estado de Pemambuco. 
mas estamos fazendo essa mobilização de fotma muito collScien
te, Dão emocional Pemambuco apenas está mostrando à Petrobrás. 
ao Mmistério de Minas e Energia e ao Govemo Federal como um 
todo que dispõe daquelas condições técnicas e ccanômicas a que 
V. Er c o nobre Senador Jáder Barbalho se :referiram. que devem 
presidir essa decisão do Govemo Fodetal. Não se ttata de regiona
lis:tnq. de questão proviDciana. de se querer forçar o Presidente da 
Replblica a. PJliticameme. resolver uma questão que nós todos. 
entendemos deva ser uma decisão lécnica e económica. Devem. ser 
levados em consideração os aspectOs técnicos da atividade de refi
DO e, também. as condições econõmicas de infra-esttutnr.a, de 
complementariedade com outros investimentOs da petroquímica na 
região. C assim por diante.. Por isso. nobre Senador Ademir Alldta
de. estamos ouvindo com omita atenção o disoJiso que V. Ex" está 
fazendo nesta Casa. maS gostariamos apenas de ratificai-, em nome 
dos pem.ambuca.nos, que não oos move nenhum desejo de fo!Çar 
quem quer que seja. tanto o Mln.istro das lYfinas e Energia quanto a 
Pettobnís e a Presidência da República. a decidir politicamente. 
Pemambuco está apenas mostrando que para uma rmidade de refi
no é preciso ene:tgia elétricil. é precisO água. é preciso porto. são 
necessárias condições de mercado e de operacionalidad dos in
vestimentos. Tudo isso Pemambuco está colocaDdo à disposição 
do Govemo Federal para que decida com eficiência. visando a efi~ 
cãcia e, sobretudo, os resultados econômicos onde se vai realizar 
esses iovestimeniõs. que são da ordem de um bilhão e meio de dó-
Lares. Nós estamos trauqüilos porque confiamos em que a Petro
br.is. sendo uma empK'sa pública e que deve prestar contas aos 
seus 1:70 milhões de acionistas,. vá Wscar definir essa loc:alização 
em função da diminuição de. custos e da rentabilidade dos seus in
vestimentos.. Hoje. todas as estatais estão sendo acompaDhadas e 
ava.liadas no seu desempenho. N'"ao se justifica que. existindo um 
Estado que dispõe. como Pem.ambuco dispõe. de um pono cons
truído com recursos próprios.- é bom que se saliente- com Iecur
sos do tesouro .pemambucano. em que mais de 160 milhões de 
dólares foram inv.estidos, dispondo de uma 'área ambiemaljá defi
nida para. um investimento desse porte e dispondo de duas linhas 
de energia elétrica da Chesf, dispondo de água em abundância. 
dispondo de integração com o Projeto Cloroquímico de Alagoas e 
com õ Complexo Petroquímica da &bia. e mais uma série de ou
tras condições de mercado. Pemambuco. hoje. abastece 60% do 
mexcado nordestino de derivados de petróleo. Nessas condições é 
que Pemambuco está mostr.mdo com Iacionalidade,. sem emocio
oalismo. sem briga regiooal. para que a Petrolx:is bem decida onde 
locali.zar esse investimento. E estamos ccmvictos de que. assim 
como o nobre Senador Jáder Barbalho se m'eriu e V. Ex_ a está assi
nalando no excelente proDIJD_ciamem.o que faz nesta Casa,. essa de
cisão certamente lev.ar.í em considetação os aspectos téc:Dic:os e as 
condições ecooômicas de cada região. pata que assim os rea.usos 
públicos, que ali serão investidos pela Petrobnis., ttagam o melhor 
retomo possível pua o País. Muito obrigado a V. &•peJa cooces-
são do apane. • 

O SR. AD EMIR ANDRADE- Agradeço a V. Ex• 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador Ademir A:D.
diade, vou pedir a V. Ex• para fazer mais uma breve imenupção. 
Só para esclarecer ao Plenário, justamente porque temos tamos no
vos~ que estão nos honrando hoje, que. de acordo com o 
Regimento, os apartes são de dois minutos. 

E. em seguida. queria convidar a Senadora Emllia Femandes 
paia compor a Mesa como secretária. 

Muito obrigado, Sellador, descontarei do rempo de V. Ex" as 
miDhas iDremlpções. 

O SR. ADEMIR ANDRADE - Respondendo ao nobre Se
nador, gostaria de dizer' que o Pará possui as meSmas. oo ainda. 
melhores condições para sediar a refmaria. Temos a energia da hi
drelétrica. de Tucumí;já cóm a tede de transmissão pronta até a 
Albrás e A.ltmorte, na proximidade. portaniO. de onde seria im
plantada a refinaria. além de todas as outras condições que pmen
do ainda aqui colocar. 

Nesta questão, Senador, o Governador do seu Estado é um 
gr.mde amigo, além de ser do meu partido. o Partido Socialista 
Brasileiro, mas. infelizmeJJte, estamos em posições opostas.. Eu es
tou defendendo çom todas as minhas forças a implantação dessa 
refinaria no Estado do Pará. Por iss9. é necessário, que tudo seja 
colo::ado às cla;r.ts. ~e :realmente o Ministro veDha a esta Casa 
explicar os poo.tos de vista da Petrobrás e do Ministério das MiDas 
e Energia. Estamos convocando S.. Ex& e já contamos, de antemão, 
com o apoio do Líder do PMDB. . 

Continuando, Sr. Presidente e SIS. SenadOreS. quCm ouviu 
com. atenção -~sa meio enfadonha discriminação deve estar achan
do que houve esquecimento de alguns Estados da Federação, os 
quais não mencionei até agora.. Quais são? Paiá e Amapá. na re
gião Norte; e Maiallhão, Piau;, Rio Gnmde do Norte, P-Per· 
nambuco e Alagoos. no Nordeste, entre os quais se encontram 
todos os. cinco estados em disputa. Mas não houve esquecimento 
algum. E que esses Estados. todos na orla atlântica do Pais.. são 
atendidos pa: navios de cabotagem. pro::edenles dos terminais ma
ritimos da Pettobrás, catregados pelas diversas ref:marias que ili
memam tais terminais, segundo o despacho de ç.arga mais 
conveniente progmD3.do pela empresa. 

Sr. Pxesidente, SI's e Srs. Senadores. também esse fato não 
deixa de ser muito ~ssante. Mercados impottantes como os 
das regiões metropOlitanas de Belém. Fortaleza e Recife são supri
dos por navios de cabotagem proveníentes dos portos do SuL Isso 
não é. em si. um Contra-senso. mas demonstia. sem querer enttar 
no mérito simplesmeme técnico-econômico. que a política de in
vestimento da Petrobr.is cootimla - oomo visto em relação à cOtn
paração das respectivas capacidades iDiciãis-e~ ãtuaJ.S das ODZC 

refillarias existe.ntes - a privilegiar os Estados do Sul e Sudeste, 
além da &hia.. A empresa não tem olhado o País çOip. os olhos de 
Brasil. mas sim com a visão imediatista de uma sóCi.edade privada. 

, cujos W:ücOS pãi'âmetros são os que demonstram o lucro tápido. Se 
a Petro~ assiut o _faz. imaginem a in.iciaiiVa pnVada. como qoe
rem os que defendem a sua privatização. 

Mas a Pettobrás detém o monopólio: delegado pela União- e 
que defendo veementemente -. da produção de petróleo do País e 
no refino do petróleo nacional e estt:angeiro por nós demandado. 
Se ela herda o monopólio. Dão pede. simplesmente. se ater aos in
teresses de mercado e do lucro ótimo. mas também aos que propi
ciem equânime difusão dos investimentos fedentis. gerando 
C-IDpt"ego nas :regiões menos favorecidas do País. distn"'buindo a 
renda por todos os recantos lxasileiros.. enfJ.ID.. maxjmjz;mdo a sa
tisfação dos mreresses nacionais. 

Fica. ãgora. pane-da imprensa. como dito. noticiandç a corri
da em que se engalfmham certos Estados do NotÇleste, prometen
do renunciar a legítimas ICDdas fiscais pãi:a. atrair a decisão feder.U,. 

o que prova o grau de irracionalidade com que a questão tem sido 
tratada. N""ao são apenas os benefícios da Petrobrás que contam. 
mas. sobremodo, o que um investimento tão importante pode fazer 
para propiciar o desenvolvimento das :regiões ~ até o mo
memo tratadas? .até como consumidoJ:as. cano ~ de teroeira 
classe. 

Vejamos. então. embota superficialmente, o que significa 
esse empreendimento. em temros de itnport.ância de Ulvestimento. 
A obra levar.i quatro anos par.t. ser concluída, demandando recur
sos de 1 bilhão e_ meio de _dólares. o que dá a média de 400 milhõ
es de dólares por ano. Serão getados 7 mil em.pregos dUetos. 
estimando-se que outros 23 n;ól empregos indiretos sejam criados. 
Obviamente. a localização da ref~ ap6s sua implantação. 
atrairá uma série de outros investimemos cuja amplimde 'fica difi. 
cil de se precisar. 

No que se refere aos dados físicos da refmaria, que são rele
vantes pata o delineamento prelimi:o.ar dos sítios onde ela possa es
tar localizada. paza a produção de 200 mil bairis diários de 
derivados. ela consumirá um total máximo de 2 mil metros cúbi
cos de água por hora. sendo mil metros cúbicos por hora de água 
tratada. Somente essy vala último daria pai3. atender uma cidade 
de 120 mil habi!autes. 

A demanda de energia elétrica prevista paxa o ano 2001 seria 
da ordem de 2S mil quilowatts. o suficiente pua atender qualquer 
cidade de grande porte do interior brasileiro. A á=. ocupada total 
será de 600 hectares 0:11 seis quilômetros quadtados. sendo 300 
hectares de ocupação ef~tiva. A :região escolhida terá de ter cãpaci
dade de reeolher, sem degradação ambiental = de 500 metros 
cúbicos de efluentes líquidos por hora. volume também muito ex
pressjvo, superior à carga de·esgOtos da maioria das cidades do 
Pais. 

Em virtnde desses IlÚillel:OS mODDmentais, a Petrobtãs sele
ciooou cinco Ioca.lizaç&;s. uma no Parã e quatro no Nordeste, que 
atendem a todos esses requisitos prévios -de abastecimento de 
água, desarte de efluentes, suprimento de eletticidade, topognfia, 
aceSsos físicos. instalações portuárias. proteção am~ta.l. além 
daqueles aspectos relacionados ao recebímento de pe:U61eo e es
coamento de derivados. a saber:' 

-; no Pará.. no distrito iudustrial de B~na. :Município de 
B=ua; 

- em Pemaml>lco. ua Penreria sul da zona legal do complexo 
industrial do SUAPE; 

- no Rio Grande do Norte. no Município de Aço. nas proxi
mk!ades do km 72 da BR-304. no trecho Mossotó-Açu; 

-no ~. no Mucicípio de Eusébio. no anel viátio en1re as 
BR-11~ e CE.(i{O, ou Municipio de P=Curu. a 8 km do núcleo 
urbano. dislallle =de 90 km de Foruleza; 

- e, final..mente. no Marnnbão. no distrito industrial de Sio 
Luís, :illia. de São Luís. 

Sr. ~me, Sr"'s e SIS. Senadores, não vou aqui praticar o 
suposto e:ttO qUe ã~Jl:l:ipreiiSa-comete a govemadores e dirigentes 
políticos. procur.mdo chamar pam o local de seu interesse a im
plantação da refinaria. Pelo contrário. acaOO de ver a tentativa do 
Govemador de Sergipe. Albano Ftauco, couclamar os Governado
res do Nordeste a não se digladiarem entre si.. enfraquecendo pe
ta.nte o GoVemo Fedetal seus legí.timos pleitos políticos em favor 
das rotiileilas vantagens das regiões do SuL Acho essa uma postu
ra responsável que defendo. sobretudo pan requerimento tão im
portame como o da refinaria. 

Por seu lado, ao assimilar o retioSpedO de implantação das 
refinarias da PettobráS, pudemos verificar que havia certa relação 
de localização das mesmaS com a capacidade de influenciar as de
cisões dos Estados onde elas foram m.staladas. Assim, pode-se ver 
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que os indicadores técriicos são apenas isto:- iDdicadores de prová- ao nobre SeDador.. 
veis siruações onde seriam viáveis as refmarias da empresa. O Sr. Ger31do Melo - Nobre Senador. registro o meu aplau-

Tanto isso é verdade que. em delerminadas opoxrunidades. so ao esforço de _v. Ex• em apresentar uma fomwla.ção desse tipo 
houve até decisão salomônica. confcmne se conhece da história da em relação à questão da localização da nova refmaria de petróleo. 
implantação das refm.arias Alterto Pasqualini no Rio Grande do Mas, como representante do Estado do Rio Gr.mde do Norte nesta 
SuL e Gabriel Passos. em Minas Gerais.. inaugti:radas a.mbas no Casa. não posso deixar de participar do discurso de V. Ex• para di
mesmo ano, com a mesma capacidade instalada. Até qu:mto aos zer que seria prõfu:õdamente estranho para o meu Estado que se 
nomes. foram igualmente escolhidos dois grandes vultos da vida desse uma solução política a essa disputa. que. no fundo, consiste 
politica brasileira. nascidos nesses Estados. que tanto pugnaram em levar. agora. a refinaria para fora do Nordeste. quando SOIOOS 

pela nacionalização da iridúsuia do pettóleo do País. boje. Senador, o segundo maior produtor de petróleo do BrasiL o 
Pois bem. conclamo todas as lidermças do Norte e Nordeste maior produtor de petróleo em tem.. o maior produtor de gás mm

a lutar h:umonicamentc por decisão slmil.ar. .i implantação de uma raL Já estamos, através de gasoduto, remetendo gás: natural para 
refm.aria em Barcarena, DO Pará. de imediato, e de outza. que será Pemambuco e, em bxeve, deveremos estar abastecendo Fortaleza. 
necessária Crii fututõ breve. em local de consenso entre OS lídereS Dispomos de instalações que DOS permitem receber e emb:arcar pe
notdestinOS, mantendo-se a mesma capacidade original. porém d:u- tróleo na costado Rio Gr.mde do Norte. A Ban:agem Amlando Ri
piamente instaladas nos locais defendidos, remanejando-se os flu- beiro Gonçalves. que fica m. área mencionada por V. Ex- como 
xos de cabotagem em sentido ao Sul. uma das indicadas pela PETROBRÁS caso a refinaria seja feita lá, 

Seria muito fácil propor que fossem feitas duas refinarias. di- já-eStá }õgaiido DO mar o dobro da água necessária à refinaria. Se 
vidindo-se a produção. mas isto eleva o custo em quaSe SOO mi- houver. no futuro. limitação de disponibilidade de hídroeletricida
Jhões de dólareS, e." no nosso entendimento, o Nordeste, por já ser de para ateiKier às necessidades de energia elétrica da refinaria, o 
uma região mais avançada. pode·ospenr um segundo momento. O nosso gás. já dispofúvel. e que está sendo queimado. em grande 
Pará precisa disso efetivamente agora. - parte. por falta de aproveitamento, seria suflCiente pm.. sem M-

No que se refere ao Pará, teoho alguns dados a explicitai so-=- - nhum esforço, suprir as necessidades de energia dessa refinaria. 
bre saa po~dade econômica.. Estando a cen:a de dois mil De forma que saúdo V. Ex- pelo esforço realizado parn. defender 
qo:ilômetros de Manans. a região metropolitana de Belém. um dos os interesses do seu Estado, aplaudo essa iniciativa. mas Dão posso 
maiores mercados da futu:Ia refmaria. não pode ser cOO:fundidã deixar de reconhecer que o Rio Grande do Norte tem o dever de 
com aquela.oo que se refere à influência econômica de cada uma. lutar pua que os benefícioS da reímaria cheguem aos norte-rio~ 
Belém é simplesmente a grande m.ettópole da Amai.ônia lm!sileira. gramienses. 
construida. no extremo oriental dessa região~ e que Se integra. hidro O SR. .ADEAUR ANDRADE - Agradeço a V. Ex•. nobre 
e rodoviariamente. ao centrO-Sul e ao Nordeste do País. Seoador. Repito: as inWvenções de todos os Srs. Senadores de-

O Estado do Pará. com 1 milhão e 248 mil quilômetros qua- monstram a im.port.âncii da vinda do Ministro das Minas e Energia 
drados e 'JX'Plllação de quase 6 milhões e SOO mil habitantes. tem ao Senado, para defmir essa questão. 
cerca de 42 mil quilômetros de estradas que interligam seus !32 . O Sr. Coõfi.Dho Jorge- Nobre Senador. pennite-me V. Ex• 
municípios e 249 localidades CIJirC si e com o :resto do Brasil. Sua um apane? 
economia baseia-se oa exttação mineral. no benef"K:iamemo de mi- O SR. AD EMIR ANDRADE- Apelo à condescendência do 
nérios, na i.ndt1stria madein:iia, na pesca, turismo e a.grOpecuária. Presideme para que eu possa conceder um aparte ao Senador do 
todas atividades im.ponantes e que pod.erãri sOfrer apreciável estí- meu Estado, Coutinho Jor:ge. pedindo brevidade a S. Ex•, pois o 
mulo com a implantação da refinaria em B3IC3IeDa. justamente o nosso tempo está esgotado. 
pomo cema! de todo o pro=so de aoeler.Jrlo desenvolvimento O SR. PRESIDENTE (Josó Samey)- V. Ex' é o árl>itto do 
por que passa essa região do Estado do Pará. teti:lpo demro do seu discurso. Apenas rumpro esta dolorosa fim-

Em breves mímeros:: o Estado do P.mí abriga 76% das :reser- ção de fazer com que o Regimem.o seja obedecido. 
vas de bauxita do" País, 74% do minério de cobre brasileiro. 47% Lembro à Casa que deveremos receber a visita do Setlhor 
dos 18 bilhões de tonelados de fem> que existem 110 Brasil e coroa Presidente da República. que aqui chegali às 12b. pelo que eu po
de um quarto das reservas nacionais de ~ e níqueL metais diria a cooperação de todos os SIS. Senado!:es no sentido de encer
estes de alto valor estratégico na i.D.mísrria mundial r.mnos a nossa sessão. para que todos n6s. em conjunto. 

No entanto, ao lado de toda essa pujança potencial. ootros in- recebamos o Excelentíssimo SeJJb.or Presiden1e da República. 
dicadores· econômicos mostr.am um cenário coostraDgedor, incon- Muito obrigado. 
groente a tal riqueza: somente 26% da m:recadação estadual é O .Sr. Coutinho Jorge- Senador' Ademir Andiade,. serei bas
procedente da atividade jndnstrial, sendo que destes. vime pontos tante objetivo. Parabenizo-o pela iniciativa de aquí disaJtir esse 
percentuais provêm de uma única empresa, a V ale do Rio Doce, e tema tão relevante pata o B:rasil e pua a AmazôDia.. Ouvi o discur-
6% dos demais setores industriais. Como. portanto. mudar esse so de V. Ex- em meu gabinete .. onde estava em reunião. e vim ao 
perfil aii'OZ. que atrela o Estado a um árzaso permanente? COmo plenário. pois não poderia deixar de dar um aparte ao seu prooun
nmdar uma esttutun. econômíca. que tem SO% de seus :resultados ciamento. Essa discussão em tomo da localização da refinaria re
ne setor primário, com o-predomínio da extta.ção mineriU. que se flete o modo como se tomam as decisões DO Brasil: de focma 
exaure ao longo dos tempos? Como transfOllWll" esta. economia em lamentavelmente alealória e sob ptessâo politica. As decisões em 
que os outros 40% se encontram divididos. entm as atividades de relação ao projeto de uma. refinaria dessa magnirude precisam. an-
comércio e as de serviço? tes de mais nada. estar alicerçadas em critérios téctdcos.. Nesse 

O Sr.Geraldo Melo- Pemcite-me V. &-um aparte? ponto; os argumentos de V.Ex•são bastante claros. convincentes e 
O SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar acampai- precisos. Conheço mni1o bem região onde deveria ser instalada a 

Ilha..) -A Mesa lembra ao orador que dispõe de apenas seis minu~ refmaria. na Amazônia, porque, durante oito anos. quando Secretá
tos.já com a prorrogação concedida. Muito obrigado. -rio de Planejamento. participei da implantação da área de Barcare-

0 SR. ADEMIR ANDRADE - Estou conclaindo Dteu pro- na. onde existe um infr:a~nutma excepciorial,. um porto próXimo 
mmciamento, Sr. Presidente. Dou o aparte. com muita satisfação, de todos os portos mundiais., com todas as condições técnícã.s 
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ideais pua implantação de uma refinaria. como V~ Ex .... de forma 
c!ara., precisou em seu pronunciamento. O que temos de fazer- V. 
Ex• tem razão - é ouvir o Ministro. apelando para que se tome a 
decisão tec:oicamente mais viável. Mas também é necessário levar 
em CODSidetação que a Am.a.zôoia é uma :região especial, que pre
cisa de atendimento prioritário da parte do Govemo Federal que 
precisa de políticas em ravor de seu desenvolvimento. Lamenta
velmente, o atual Govemo, em que pese o nosso apoio ao Presi
dente Femalldo Henrique Cmioso, não defmiu aiD.da a política de 
deseovolvimento regional pua a Amazônia- O discuiso de V. Ex ... 
fere esse aspecto. Temos que ouvir o Ministro e discutir políticas 
de desenvolvimento regiooal em favor do Nordeste. da Amazônia. 
e do Centro-Oeste. Repito: lamentavelmente o amai Govemo ain
da não se OCU?JU com esse asstm10 tão relevante. Panbenizo V. 
Ex•. O momento é oportu.Do. e espero. dentro em breve. podermos. 
juntos. questionar S. Exa o Ministro. convocado por V. Ex .... O 
tema vai voltar à baila. pois é muito importante para o: Bcisil e 
para a Ama.zônia.. Parabéns a V. Ex• pela sua iniciativa e pela sua 
visão. -

O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador Coutinho Jorge. 
agradeço o seu ai;tarte. Sr. Pxesidentç. em dois miililtos. e:ncetr.arei 
o meu discurso. 

Finalizando, Sr. Piesidente, sn e Srs. Senadores.. espero que 
essas indagações pesem na consciência dos dirigentes e políúcos 
envolvidos na decisão e propiciem a. irista1ação-da ref'marla no Es
tado do Pará. Se puder ser não apenas uma llnica. que encOntremos 
uma saudável. aliança com os lí~ do Nordeste. como já feito 
anos atrás entte Minas Gerais e Rio Grande do SuL paia defender
mos duas refmarias. uma em cada :região. que venham m:sgalar 
nosso desenvolvimento e :retribuir nossa expressiva participação à 
riqueza nacionaL. Pode-se muito bem fazer-se a opção da não am
pliação das já citadas, pela coastru.ção de duas. a fim de atingixmos 
a produção Decessária ao nosso COJ:lS1l:tD.O inr.emo. 

Concluo. Sr. Presidenre, apresentando, à Mesa. requerimento 
de convocação do Minístto das Minas e Enetgia ao Plenário deste 
Senado. para que possamos. de maneira ampla.. aberta •. democráti
ca e transparente, discutir essa questão, que élão ·ii:o.port.ãnte para 
os destinos do nosso País. para o Nordeste e, especialmente, para a 
nossa região- a Amazônia. 

Era o que firiha a. dizer. s~ Presidente .. 

DOCUMENTO A QUE"SE REFERE O SR. ADE
MIR ANDRADE EM SEU DISCIJRSO:-

Exm" Senhor l'l:esidente do Seuado Fedetal • 
Nos tennos do art. 50. caput, da Constituição Fedetal e an. 

307 item I, do Regimento lilt=o do Seoado Federal. solicito que 
seja convocado o Sr. Ministro das MiDas e Energia para prestar :ia.
foonações sobr:e a futma instalação da décima segunda reímaria. da 
Peuoboís. 

O tema envolve duas questões diferentes, ambas ~ 
da atenção do Seoado Fed=1. A prime~ diz zespeito à =opera
ção da siwação de autosuflciência na piodu.ção de derivados de 
petróleo. vigenl.e até a explosão de consumo propiciada pelo Plano 
Real Trata-se. no caso, de indagar em que medida a refinaria Pla
nejada será suficiente para atender a crescente demanda intema e 
substiruir. assim. a :importaçao de derivados que se avolumou no 
decOirer de 1994. b:ata-se. principalmente, de avaliar quando, a 
persistirem as atnais condições. seião necessâiiõs··uovos investi
mentos do gênero, infetmação esta que sem dúvida deve condicio
nar a decisio presente quanto à.localização.do empreendimento. 

Em segundo lugar. um investimeillO desse porte não.pode ser 
considetado apenas à base de critérios econômicos.. stntn senso, 
mas deve ser entendido, também. como instruine.Dto cle desenvol-

vimento regional. A.final a refinaria :representará um investimento 
de ceiCa de l.S bilhão de dólares. a geração de 7.0CIJ empregos di
retos e de aproximadamente 23.CXXJ oulroS indiretos.. Cinco Esta
dos das regiõeS· -Norte e Nordeste abrigam II1UD.icípios com 
viabilidade técnica. atestada pela Petrobiás. para mediar a obta e 
pugnam junto ao govemo por sua localização. O Senado Fedetal. 
enquanto xeprese:nta.nte das unidades da Federação deve inteirar
se "dos paiâmetrcs que estão infoanando esse processo decisório. 

Nestes Termos. Pede deferimento. 
Btasilia. 17 de fevereiro de 1995.- Ademir Andrade, Sena

dor da República. 
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- Concedo a palavra ao 

Mbre Senador João Fr.mça. 
OSR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. PtoDilocia o seguiDie dis

curso.) - Sr. Presidente. Sn e SIS. Senadores. o Estado de Rorai
ma mais uma vez é palco de conflitos envolvendo índios e 
não-índios. Desta vez na região pretendida como reserva indígerta 
Raposa/Seo:a do Sol 

Ao ~ de miDha a!Uaçáo parlamentar no Senado Fedetal. 
tenho sempre me manifestado comO crítico radical da ama! políúca 
de dema.:ração de mas indígenas em todo o país. em especial no 
caso do Estado de Roraima. oode pa- decreto o ex-Presidente Fer
nando Collor desti:aou 9,4 milliôes de bectaieS de tenas aos: índios 
ianornâmis, numa demarcação sem critérios e inteinunente albeia 
aos interesses maiores da nação, tia:osfonnando uma ãma de imeD.
so potencial mineral e localizada na faixa de fronteU:as. numa re
gíão de pennanente tgensão, pois não se sabe exatam.ente oilde 
temlina o B:msil e começa a Venezuela- o exemplo maior desta 
situação é o fato de o Ex-MiD.isttç da Justiça Mamicio Conia e o 
Procuiador-Gera.l da Repíblica Aristides JUD.qUeiia terem invadido 
o tetritório da Venezuela. quando investigavam uma propalada 
chacina de índios iaocmâmjs por garimpeiros, Dllm espisódio que 
s6 serviu pata macular~ maia a imagem de nosso pais no ce
nário intema.cional- valendo ressaltar que o Ex-Presidente da FU
NAI Cláudio Romero. foi uma das pessoas que mais co:o.tribuíiam 
para tomar um fato inexistente em episódio de repercussão mun
diaL inequívoca demons~ de antipatriotismo. 

TeDho defendido que as demarcações de áreas indígenas não 
devem ser um ato unilalm.l, :mas sim o resultado de uma ação 
conjunta entte Executivo e.Legislativo, o que toimria a questão 
mais tnnsparente. uma vez que como a maioria das clc:mai:cações 
são polêmicas o Congresso seria o mediador. onde todos os seg
mentos: envolvidos seriam ouvidos e os jmeres:ses dos índios com
paUbilizados com os interesses das populações não-índias que 
habitem mas ptetendidas como reservas indígenas. 

Essa d.iv~ de responsabilidades entie Executivo e Legisla
tivo lambé.m serviria. pua liVIar o Executivo de toda o:tdem de 
pressões tanto a nível intemo como extemo, como ÍlCOU evidencia
do no caso da demarcação da reserva dos índios Tanomâmis. quan
do o então Presidente Collor foi alvo de gigantescas. pressões 
intemaciouais. inclusive com ameaças de cancelame!Dto da ECO 
92. evento mundial sobre meio ambiente, que nenhum beneficio 
cOllCl'Cto trouxe ao nosso pais.. 

A necessidade de c.ompauOilizar-se os direitos de índios e 
brancos é antes: de tudo uma questão de justiça. 

No caso da pretendida reserva indígena Raposa/Serra do.Sol 
índios e brancos conviveram em bannonia durante mais de um sé
culo. até que segmentos interessados em radicalizar a questão. no
tadamente a igreja católica. índ.tizir.il:õ. algumas comunidades 
indígenas ao conflito. tomando a :região palco pennaneDle de con
flito e!l1Ie índios. fazen~iros. agricultores e garimpeiros que ali 
habitam.. 

A região da Raposa/Se:c:a do Sol está inserida no Munici~io 
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de Nonnandia e é onde encontra~se o maior rebanho bovino no Es~ 
lado e onde várias cotiilliÜdade de não-índios. como Uiramutã. 
VilaSocó. Placa e CajU a séculos babitam a região. 

Com o anúncio do início das obras dahidrelétrici-do rio Ca
tingo em Roraima. justameo.te nessa região ~ Raposa/Sena do 
Sol. os conflitos voltazam. a oconer. desta vez de forma violenta. 
onde os índios inciiãdos por membros da igreja católica que atua1 
naquela região pta!icaritm atos de explícito terrorismo-, destruindo 
pontes. t.on."eS de telefonia e invadindo fazendas. Relato neste sen~ 
tido me foi apresentado pelo Prefeito de Noanandia Gelb Pereita e 
por vereadores do MunicípiO que pet00IIeiam a região em conflito 
e concluliam que someme a demarcação das temts indígenas com
patibilizadas com os díreitos das pop.~lações bnmcas da região. po
derá po!" fun "' pe=anente estado de tensãop e conflítos naquela área. - - -

A demarcação de área contÍOlla de 1.3 milbões de hectares. 
não atende aos anseios da comn.nidade ·aa-Raposa/Serra do Sol e 
levaria a uma situação de extrema injustiça sócia!. lev:mdo ao de
sabrigo milbam; de famílias e afetando em cheio a economia do 
Município de Normandia e do Estado de Rcraima.. com a desativa
çáo de mais de Uma centena de fazenda e o dcsloca.mento do reba
nho bovino da reigão não se ·sábe para onde; talvez para a 
República da Venezuela. onde o govemo há muito que acena para 
os fazendeiros daquela região. oferecendo l.em1.s. financiamentos 
bancárl.oS com juros subsidiados e ~ no mnor ~ço 
de tempo possível. para todos os que quiserem atravessar afrontei
t:a. com seus rebanhos. 

Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores. :receOO com bastante sa
tisfação o anúncio por parte do. governo do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso de rever a questão das demm:aç&s de tctraS in
dígenas, inclusive a resetva ianomâmi. 

Por certo S. Ex• determinará em breve a clemart:ação da reser~ 
v a Raposa/Sem. do SoL já deDtro dos novos critérios e pazâmetros 
a serem defmidos de fOima. que todos os interesses das partes con~ 
tlitantes seijaiii atendidos de forma satisfat6ria.-garantindo aos. índi
so o direito e passe de suas teira.s. e aos brancos continuarem 
trabalhando e contribuindo pa13. o desenvolvimento da<iuela região 
do Município de MO!IIWl.dia em Roraima. 

Esse deve ser o espírito que deve nortear qualquer demaica
ção de área indígena - .assegurar o direito dos silvícolas em har~ 
monia ÇI!1 -~ direitos das popu)ações bxancas - de fonna. a 
preservarem somiuOO.-ã. sõlmvivência das atividades econômicas 
e o desenvolvimento de cada região. 

Neste sentido e;o.ca,mülb.aremos proposta de emenda à Consti~ 
tuição visando preservar estes aspectos e garantir a boa convivên
cia entre íncUos e brancos. como também desc::emralizar as 
decisões sobre as demm:ações. transferindo para o Congresso das 
discussões que antecedem ao ato bO!Illologatório das áreas indige
nãs pelo Presidente da República. 

Ela o que tirlha a dizer. Sr. Presidente. 
o SR. PRESIDENTE (Jos6 SOIDOy) -,o SenhO< Prcsroen

te da República editou a Medida Provisófia n° 891. de 14 de feve
reiro de 1995~ que ahera dispositivos da Lei n° 4.024, de 20 de 
dezembro de 1961. e dáootras providências. 

A SI' I o Secretária proceder.í à leitura da Composição da Co
missão Mista. 

A s,.a Secntária- em exiicf.Cib,-s,-Emíliiz F anan
d~ procede à kitrJra da Jt:gui'lfte designação: ' 

De acado cem as iDdicações das Liderenças~ e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° lf89-CN. fica assim cons
tituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma
téria: 

SENADORES 

Titulares Suplentes 
PMDB 

Roberto Requião RamezTebet 
Ney Suassuna Coutinho Jorge 

PFL 

Hugo Napoleão João Rocha 
Wa!deck Omelas José Biimco 

PSDB 

Beni Veras Artur da Tá v ola 
PL 

RomeuTuma 
PTB--

Arlindo Pono Emília Femandes 

DEPUTADOS 

Titulares Suplentes 

BLOCO (PFL- PTB) 

Paesl.andim Marihl Guimarães 
Osvaldo Coelho Arolde de Oliveira 

PMDB 

Marisa SeiiaD.o Pedrolmjo 
PSDB 

Flávio.Ams Sa!vadorZimba!di 
PPR 

Nelson Marchezan JarbasLima 
PDT 

Sereri3llo-À1Ves FemandoZuppo 
BL(PL-PSC) 

Expedito Júnior LuizBuaiz 

De _acordo ··c;:m a Resolução n° 1. de (989-CN. fica estabele
cido o Seguinte calendário paxa a uamitação da matéria: 

Dia 17-2-95- Designação da Comissão Mista; 
- Dia 20-2-95 -lilstalação da Comissão Mista: 

Até :ID-2-!!5 - Pmzo pma recebimento de emendas prazo pma 
a Comissão Mista emltiro parecer sobre a admisstbilidade; 

Afi, ! 0-3-95-PmzoFmal da Comissão Mista. 
Afi, 16-3-95- Pmzo no CoDgrosso Naciooal. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O Sr. Senador 
Eduardo Suplicy enviou à Mesa proposição cuja tramitação. de 
acoido com o disposto no art. 235. m. letra "a", 4. do Regimento 
Inremo. deve ter início na Hora do Expediente. 

As proposi.çõe$ serão anunciadas na próxima sessão. 

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Nada mais havendo 
a tratar. a Presidência vai encez:rar os tmbalbos. designando pam a 
sessão ordinária de ama:nbã a seguinte 

ORDEM DO DIA 
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-) 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 48, DE 1993 
(laduido em Onfem do Dia, aos termos do art. 375, vtrl?do 

Reg; ...... , ...... ) 

Votação. em turno único, do Projctt) de Decreto 
Legislativo n° 48. de. '1993 (o" 264193. na Ornara d~ Depurados). 
que apruva o aro que renqva a permiuiio da R.W/0 JORNAL 
DO BIUSTL LTDA.. pam erpúmrr serviço de radiodlfosão 
s01101"Q ~m Jfeqiiincúz modulmi4 na Cidade fkJ Rio de J01reiro. 
Estado do Rio de J~JMiro, tendo • 

Pa:rc::eres. proferidos em Plenário, Relator:: Senador Aureo 
MeU o, em su~ruiçao à Cvmissao de Eduu~o: _ -r_ 

- 1• pro•aaciamcato: &.vorávd ao projet<'; 
- 1• proaalldameato: peJa regularidade dos aros e 

procedimentos concemeotes i proposição. 

l 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVQ.N" 49, DE 1993 
(I adoido"' Ordem do Dia DOS termos do art.. 375. v'III. do 

Regi•eato Jateno) 

VotiÇio, cm tumo único,. do Projet·> de Decreto 
Legislativo n• 49, de 1993 (a• 273193, na Ornara 1:105: Deputados). 
que aprova o ato qt«' Terwvtz a pmnissão da R/ DIO LlTORA.L 
LTDA. fXl'tl crjJ.omr SUI!iço de rOdiodifizsao sonora em 
.fi-eqflênciD modukula ru: Citfatk· tk Osório. Estado do Rio 
G~doSul, ""'do . 
~ proferidos em Plenário, cm subst:itu~ à 

Comissão de Edac:açlo. 
- ·t• prouaaci••eato:: Relator: Senador Amir Lando., 

filvorável ao projeto; - -
. - r proauaciuleato:: Relator: Senador ':\ic:y Maranbão. 
pela regularidade dos atos c proocdimc:ntos ·:onccmcntes à 
propos;çio. 

3 
PROJETO DE, DECRETO LEGISLATIVO N" 50, DE 1993 

(hsdufdo cm Ordem do Dia, a~t~ termos do art. 375, Vlll, do 
Rq:üaeab latmlo} 

Votaçio. em ttDno único, do . Projct') de I>c:cMto 
Legislativo n~ SO, de:: 1993 (lf' 277/93, ca. Omam dos Deputados). 
que ap!V'ia o ato ~ renova a CUJorga .defuidtZ ao SISTEMA 

NOVA. EiÃ-DE, COMUN!CAÇÁO LTDA~ J'Qrt:J ~-cploraT :stf'Viço 
de ~o sC~~~CrU em onda Mhiill 1ta Ciáo.tk di! 
!Jtii'Pa=tipo/"u. Es:tado do Panmti..tendo 

Pllti:CCt &.vod-vel. peoferido em PlcnZio. Relator: Selador 
José Edoatdo. em substituiç:lo à Comisslo de: Ed•raotfo. 

• PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 1\1: ... :52, DE 1993 

(lnckido ea Ontc. do Dia, ac m-.as do art. 37.5.. VJII.do 
~(llteno} 

Vota;lo. an turno Cmic:o. do Projeto de Dccn:to 
Lqi.s1ativo ~ '2.- de 1993 (n-246'91. na Clmar:a elos DcputaÇ.os}. 
que ~ o ate qw re~rCWI a ~ t111101j~ Q RADIO 
GRANDE LAGO LTDA... JX1M expiorat" ~ c1~ l"aliiodifos4o 
StJN:Jra '"" ondD média M Cit/oJk di! Santa &l~'lla. ~ado do 
Pamnd.. tc:ldo 

Patec:eres fimriveis. prol'cridos em Plenário. cm 
sub:itituiçlo à Corni:s.s:kl de Edue~..-o: 

- 1• pren.C.IIIrlltil: Rdatoc": Senadc:Ney M'~: 
- r ptWuci:a-=ato: Rcbtor~ Senldor Affonso 

Cunargo. pela rqu:Imdlde dos ar.os c pt'I)OCdirnentos 
:: ::u~ntesl~ 

• PROJETO DE DECRETO LEGlSlATIVO NH 55. DE 19?3 

(l.ckído c. Onfaa do DU: •• t~erwoe do :11rt. 375, VIII. do 
Rqi-eo Ia1ento) 

Voaçlo, cm tl!rDO ítnlc:o. do. Projcl-:~ ,de ~ 
L:gisbtivon-:55.õc: 1993 (n"'l$1193, nac:am-dos Depin:ackls)' 

que aprova o ato que~ a concessao OUIOrgada ã PAQUETA 
EMPREENDIMENTOS LTDA. para explora-· s~rviço de 
radiodifo:tão sonora ~m onda wWriki na Cuiad<! de Floriano, 
Estado do Ptaui,. tendo 

Parecer favorável,. proferido em Plenário, Peiator. Senador 
Ney Maranhão.,. em substituiç!o â Comiss!O de EdliCaÇJ.o. ·· · 

' PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"' 56. DE f993 
(laduído em Ordem do Dia. nos termos do .art. 37~ VIII. do 

Rt:giutento Jaterao) 

Voraçao. . em turno único, do Prajet·) de Decreto 
·-Legislativo n" ~6. de 1993 (8° 293/93. na.~-r~cis Deput.al:!os). 

que aprova o :1t9 que outorga perrnissao à R.:A.DIO STÉREO FM 
LAGOA SANTÁ L IDA. para explom serviço ele radiodifuslo 
sonora cm frcqD.ência modulada na cidade de l.,agoa Santa. Estado 
de Minas Gerais,-

• Pan::ccr favorável, proferido em Ple'lário. Relator: 
Senador Áun:o Mello, em substiruição à Comissão de- Edueaçio. 

7 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 6Z. DE 1993 

(lndqicfo em Ordflll do Dia,. DOS kTJDOS do art. 315, VIR, do 
Regímeato Interno) 

Votaçlo,. cm tumo único. do Projet•) de Decreto 
Legislativo n• 62, de 1993 (n' 268193. na c.mara dos Deputados~ 
que aprova o aJo que renova a concessiio ouJorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO V1U REAL LTDA.. para e:'Cp/orar serviço_ 
tk l'adioâifúsàD sonora em onda ,miàra na cidade tk Cuiabá. 
Estado <k Mato Grosso. tendo 
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Parecer favmável. proferido cm Plenário, Pelator. Senador 
Joel de Hol:mda. em substuiÇio à Comissão de Educaçlo. 

8 
PROJETO DE DECRETO LEGISLA TJVO N" 64. DE 1993 

(Era regime- de urghcia. aos termos-do art. 375. VIII~ do 
Regimento lutemo) 

Votação, em turno único. do Projdl) de Decreto' 
Legislativo Tf 64, de 1993 (nf127519J, na Câmara dos Deputados}, 
que aprava o aro ~ renqpa a cone:essiio outorgada à 
SOCIEDADE RÁDIO EMISSOR.4 PAR.4NAEKSE SIA para 
uplorar :fUVÍÇO tk radiodifo$4o di! sons e imagms (televisdo), na 
Cidade de Londrina. Estado do Paraná. tendo . 

,Parecer favorável. proferido em Plen~o. Relator: Senador 
Jocl de Holanda,. em substitu~ à Comisslo de Eduaçlo. 

• PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON"69,DE 1993 
(Iaduíde eri ardem de Dia a~~ do art. 375, VDI. do 

RqiiiDeuto Jlltenlo) 

Voraçlo, em ·turno !mico. do Projet·) de Decreto 
Lqislativo n~ 69. de 1993 (n .. 313193.. na C4mata .dos Dcpmados), 
que apt"'Va o ato q:u! outorga pentri.fsão à RAIJ/0 MA,RIANA 
LTDA.. para apltirar urWço di! I"DDiiodifosão sonor-a em 
_freqilkncia~madulada. na cidade de Mariana. Esttz4o ~e Mi~ 
Gerais. terido • 

Parecer &.vorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Joel de Holanda. em substitu1çlo :l ComiS&&> de Edaaçlo. 

I"'"''.,._..() 

lO 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO I'~ 7, DE 1 ... 
(laelufdo ear Ordem do Dia aos termos do •rt. 37~ ~do 

Rqimento Interno) 

Votação, em turno ímico, do Projet'l de Decrdo 
Legislativo n° 7, de 1994 (n"' 308J93. na Câmara t·os Dcpu~os). 
que aprowz o ato que nnova o outOf'gtl defo·fda à RADIO 
CULTURA DE UMBÓ LTDA.. para e:rplt:N,u serviço di: 
radiodifosão -sonOI'Q. em onda média na cidade de Timhó. F.stado 
de Santa Catarina,. tendo 

Parecer"favorá"el, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Meira Filho. em st~bstillliçlo ~ Comiss3o de Ed.C.ç:lo. 

11 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO I'' 8, DE 1..,. 

(Iaclafdo cm OQ!em.do Dia. .as termos do art. 375. YIIT~-~ 
Regfmeato Jaterno), 

Votaç:!o, cm turno ~ do Projeh .de Decreto 
LegislatiYo n" S. de I994·(n"' 303/93, na camara. tios Dep~os), 
que aprova o ato qr« .-mova a pet'111Wifo outorzada â RADTO 
CULTURA DE PA.UW .AFONSO LTDA .• pom e:rplorar serviço 
de radiodifosão sontJI'O. em .f'ret!iiéncit:z nuxiu/a&_, na cit/ade de 
Paulo Afonso, Estado da Babfa. toldo 

Pa:n:cer favorável,. proferido em Plenário, Relator: 
Senadora Emflia Fernandes, em sob!>tUição à Comissio de 
Educ:açlo. 

12 
PROJETO DE DECRI.&O LEGISLATIVO ]lt:• 9, DE 1994 

(Inehddo em Ordem do Dia JtOS _term~ do •rt._37.5~ ~~o 
- Regiiaeato laterno) 

Votaç~e. em turno único, do Pro~o de Decreto 
Legisb!!ivo n"' 9, de 1994 (ll" 301193, na amara dos Dep~), 
que aprava o t:llO que nnova a concasdo outorgada à RADTO E 
TV TA.P..UÓS LTDA., para aplortll' serviço tU radiodifUsão tk 
sons e imagrns (televisãD) na Cidade de Sarrrmim. Estado do 
Pani tendo 

Parecer fa\'Of'ável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
Dirceu ~cm: SUbstittriç!o à Comissão de Educ:açlo. 

13 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 11, DE 19Soo 
(IDcluído ·em Ordem do'nill .o; termos do •rt,. 375. vm, do 

• Regimeuto JDtemo) 

V ota.ç!o, · eo:i iumo · único, do Projeto de Decreto 
Legislativo it" 11. de 1994 (n"26SJ93. naCimarados Deputados). 
~ aprova. . o ato qut! ~Ynova a permissão outorgada à S.A.. 
JUDIO YERDES MÃRES. para D:plor-ar R:MJiço de rtzdiodi_fos4o 
Srmdra em.freqüincla mot:IIúada na Cidade tk Fcl'taleza. Est~ 
do Ceará. tendo _ _ _ 

Parecerfirvorável,. proferido em Plenário, Felator:: Senador 
Dirceu Carneiro. em substituiçlo à ComiSslo de Edaeaç.lo. 

~ . ·- I 

,. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 12,DE 1994 

. (ladaído em Ordem do Dili nos k!I'Uios do •rt. 375, VIII, do 
Regimento lutemo) 

Votaçlo. em turno único. do Projct>J de Deerctc 
Legislativon"' 12. de 1994 (n" 319/93, naCimara<JosDeputados).. 
que apt'CNa o ato que outorga penrrissiio (·· · FVNDA.ÇÃO 
CULTURAL CRUZEIRO DO SU. para c.ecutar serviço t:k 
radiodifosiio sonora em .freqii,ênda inctiulado na cidade tk 
Sorocaba, Estado de Silo PmJo, tendo 
· Pareco:cs fàvorâveis, proferidos C'Ol Pl('nário, Relator: 
Senador Meira t".jlho, cm substituiç!lo à Comissão ele Eduaçlo: 

- 1• proaaac:d.meato: bvorãvel ao projete>; 
• r proauDci•mento: pela :regularid.atle dos atos e 

procedimentos cor1cementes i propnsiçao. 

15 
PROJETO DE DECRETo LEGISLATIVO N" 18, DE 1994 
(laduido ent Ordem do Dia DOS termos do •rt. 37.5, VITI • .do 

Regiaueato Interuo) ·, 

v~ em turno úuic~ do Projet·> de ~ 
Legistmvo n'" 18, de 1994 (n" 252193. na C!mara <los Depatados). 
que apl'OWl o ato que nncva a e~usiio outorgada à RÁ.DICi 
ARAGr/A.TA LTDA.. para cplon»" se~ de radiodifUsão sonora 
em onda midia na Cidaik de .Araguaúr.a. &lado do Tocantins. 
r.odo • 

Parecer fitvortvei, proferido em Plenário. Relator: Senadór 
Carlos Patrocfnio. em substltuiç!lo à Comiss!o de F.daeaçlo. 

201 
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16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 19., DE 1994 
(In.clqJdo em OrdeJII do Dia. DOS termos do art. 375, VIJJ. do 

Regimeuto Jaterao) 

v~ cm turno únic:o. do Projett) de Dccteto 
Legislitivo n"' l9~dc 1994 (n° 254193, naOmara-tlos Deputados), 
que aprova o azo (/W nnO'IIa a ~O OT'll»'gada à 1Y 
TOCANTTNS LTDÃ. para ap/orar serviço tk radiodifosilo de 
SOIIS ~ imtJgens (ti!ievisl!o) ntl (!;Uhk tfe ·ÂI'fápcJis,, Estado de 
Goi'cú,·tendo 

. Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substitulç!lo à Comisslo de Edacaçlo. 

17 
PROJE'lO_DE DECRETO LEGISLATIVO N" 20, DE 1994 

(Iadaldo em Onlem do Dia, nos termos do art. 375, VIII. do 
Regimento ID:temo) 

V ataÇão, cm turno único, do Projero de Decreto 
Legislativo rf 20, de-1994 (n° 266193, na Câmara dos Deputldos). 
que apn:wtz. o alo ~ renavtJ a ~o outorgada à REDE 
NOVA TERRA. DE RÃDI0D1Fr1SÃÓ I:1TJA.. abul[mente 
~ REDE FtN'iX DE COMUNICAÇÃO LTDA. para 
ap/Of'al' serviço tk 1'o.dkxüfu;r&J ;s.onor:aemfnqüincia. modu1at:Uz 
na Cftlatk tk Sào Josi dos PinhD:is. Esttuio do PD1'aná. tendo 

Par= !avodve~ proferido ..i Plooário, Rdlttor. Senador 
Osma:r Dias. cm substituiçlo à Camisslo de Eduetçlo. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 21, DE 1994 

(IDclufde em Ordem do Dia,. Dos tmaos do art. 375. VIII, do 
Regiaeato ].unto) 

V otaçlo. em turno únK. o, do Projeto de Decri:to 
Legislativo n"21, de 1994(n° 2921'13, na.CAmuaclos.Deput:aÇ!os). 
que tzpl'twa o ato qw 1'mmla a pum:Wifo aQ FM RÁDIO 
!NDEPENDFNI"E DE ARCOJIERDE LTDA., para ap/orlll" 
senriçu de nuiiodifo.sdo sonOI'Tl em .frtqflilfCia modulada na 

· -Cidtztk de A~rtk. Estado de P~o. tendo 
Par:c:er fil.voráVcl, proferido em Plenário,. R.clarorn: 

Senadom Emflia Fernandes, em' substituição ! Comisslo de 
Ed•c:açio. 

19 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 23, DE 1994 

(Em regime de ar&ê:Dda. nos termos do art. 37S. vm, do 
Rcgime~~to ln~o) 

VotaÇão, em turno único, do Projeto ele Deatto 
Legislalivo tf 23, de !994 (n° 327.-'93, nae!mmados Dc:putados). 
que aprr:wa o ato qw ri.~ a cnneasào CJtltt)l"gadtz à RÁDIO 
MONTANHt$ DE BOTELHOS LIDA. para aplon:r ser"Pit;D de 
radiodifiadc sont:N'a em onda trllldia na Cuiaáe de Bateihos, 
Estado de M"uras Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Rebtor: Senador 
Henrique Almeida,. em substituiç:lo à Comisslo de Edac:açlo •. 

20 
PROJETO DE DECRE":'O LEGISLATIVO N~ %6. DE 1994 

(lDclaido em Ordem do Dia aos termos do art. 375, VJJJ,. 
parágraro ia~ do R~imeato lllterqo) 

--. VotaÇão. em turno único, do Projet•> de Decreto 
,t..;gislativo ~ .. 26. de 1994 (n" 344193, na Câmara ~os i)q:lutados). 
que aprova o «to qru: oworga pum.ini!o à RADTO CAMPOS 
DOURADOS FM LTDA. partJ ct:plfJf'aT s&Wço ,k rodiodifosiio 
sonOI'a em fnqiiiru:i4 moáttladd na Cuiade de Medianeira. 
Estado de Paraná, tendo 

Parecer f.!vorável. profc:rid<' em Plenário, P elator: Senador 
OsmarDias., em substituiçl!Oà.Comisslo de Eduaçio. 

21 
PRO.JETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 39. DE 1994 
(Indufdo em Ordet11 do Dia. aos ti:I'DIOS do art. 31.5,. VIII. do 

Regimeato Iaterao) 

. Vo~- cm turno único. do Projet·) de Decreto 
Legislaiivo n° 39. de t994 (W 296Jq3, na Oma:ta ,;o~ Deputados). 
que apl'owz o ato que au~orga pumissào à RADIO SERRA 
NEGRA FM LTDA.., para aplorar urrit;o di! I'Odiodifosdo 
sonora emfreqiiê~ilz modulada na Cidade ~ Alluosa. Estado 
ik Minas Guais,. tendo 

. Pam:er favorável. proferido em Plenário, Rela!or: Senador 
Arlindo Porto. em sobstituiç!o à. Ccm.is:são de Edu:açto. 

_ O SR. PRESIDENm (José Samey)- Está ;ncenada
1
a ,;,._ 

sao. 

Ata da 3a Sessão, em 20 de fevereiro de 1995 
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura 

Presidência do Sr. Jefferson Peres 

ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O SR. PRESIDEI'<TE (Jefferson Peres)- A lista de pre-
OS SRS. SENADORES: sença acusa o comparecimento de 23 Srs. Senadores. Havendo nú-

Alexandre Costa- Beni V eras- Carlos WilSon.:_ Coutiriho- mero regimental, declaro aberta a sessão. 
Jorge- Edison Lobão- Elcio Alvares- Emília Fernandes- _Fla- Sob aproteção de Deus. iniciamos nossos traballios. 
viano Melo- Gilberto Miranda- Gilvan :Sorges- Hugo Napoleão O Sr. lo Secretá.io procederá à leirura do Expediente. 

- Hwnberto Lucena- Jader Barbalho- Jefferson Peres -João Ro- O Sr. r Secretário em exe-icfcio, Sr. Valmir Cam-
cha -José Alves- José Sarney- Marina Silva- Nabor Júnior- pelo, procede à leitura do seguinte: 
Roben:o Freire - Roberto Requião- Valmir Campelo - Vilson 
_Kleinübing. EXPEDIENTE 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

N" 62, de 1995 (n• 209/95, na origem), de 17 do corrente, 
indicando o nome do Senador Elcio Álvares para exercer a funçOO 
de Líder do Governo. · 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O Expediente 
lido vai à publicação. 

Sobre a mesa, com1.micações que serão lidas pelo Sr. lo Se~ 
cretário. -- · ~ 

O Sr. JD Secretário em exercício:-sr. Valmir Cam
pelo, procede à leitura das seguintes: 

COMUNICAÇÕES 

Brasília, 20 de feyereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Comunico a V. Ex. a que a partir desta data estou dei

xando a bancada do Partido DemocrátiCo Trabalhista- PDT. 
e ingressando no Partido da Social Democracia Brasileira -
PSDB. 

Na opo:muüdade renovo os: protestos de elevada -estima e 
consideração. 

Senador Lúcio Alcântara. 

Brasília. 16 de fevereiro .de 1995 
Senhor ?.residente. 
Dirijó=-me-ã Vossa Excelência para. ilóS téfmos do § 7'" do 

artigo 65 do Regimento Inrerno do Senado Fed~. indicar ~s no~ 
bres Senadores GERALDO MELO, JOSÉ IGNACIO e LUDIO 
COELHO para as funções de VICE-LÍDERES do Partido 'da So· 
cial Democracia Brasileira- PSDB. no Senado Federal 

Na oporrunidade, renovo protestos de elevada estima e dis
tinta consideração.- Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB. 

B=1ia. 3 de fevereiro de I 995 
À Secretaria-Geral da Mesa 
Considerando o disposto no art. 65, § 78

, do Regimento In
terno do Senado Federal, indico a Senadora Benedita da Silva 
como Vice-Líder do Partido dos Trabalhadores. 

Cordialmente_,- Senador Eduardo Matarazzo Suplicy, Lí
der do Partido dos Trabalhadores. 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- As comunicaçõ
es lidas vão à publicação. 

Sobre a mesa. proposta de emenda à Cõnsütuição" que será 
lida pelo Sr: 1° Secretário. -

O Sr. r Secretário em exeTdcio, Sr. _Va_lmir Cam
pelo, procede à leitura da seguinte: 

PRO!'OSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
N" 2, DE 1995' -

Altera dispositivos que menciona da Constituição Federal. 
As Mesas da Câmara dos Depum.dos e do Se_nado Federal. 

nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal. promulgam 
a seguinte Emenda ao texto consti:rucional: 

Anigo único. Os §§ 1° e 2o do art. 53 da ConstituiçãO Fede
ral passam a vigorar com as seguinte redações: 

"ArL 53.---------------··'· 
§ 1 o Desde a expedição do diploma. os membros 

do Congresso Nacional não poderão ser presos,. salvo 
em fla21"3..lte de crime inafiançável. sem préVia licença 
de sua -Casa Nos crimes comuns o proceSso será instau~ 
rado independente de licença prévia até a conclusão da 

instrução criminal. quando os autos serão remetidos à 
Casa respectiva para autorizar o julgamento, podendo o 
acusado renunciar à imunidade. 

§ 2° O indeferimento do pedido de licença sus
pende_ a prescrição enquanto durar o mandato._ e a ausên
cia de deliberação por prazo superior a cento e vinte dias 
do recebimento implica em deferimento da solicitação." 

JustifiCaçãO 
"O mandato parlamentar em todas as democracias. onde 

vigora o sistema representativo. tem hoje o seu livre exercício 
assegurado pe!o instituto das imunidades parlamentares". A 
pregação lançada ao repertóri:o· jurídico do país em junho de 
1965 através da ReVista de Informação Legislativa do Senado 
Federal. partiu de uma das mais nobres presenças parai banas no 
Senado da República. o Senador Argemiro de FigUeiredo. Com 
efeito assegüta~S:e a imuriidade parlamentar como uma defesa 
do parlamento ertquanto instituição. -

A preten~ão desta proposta de emenda constitucional é 
admitir uma mudança na concepção normativa vigente sem 
olvidar o princípio assegurado ao longo da história das insti
tuições parlamentares. De um lado atende-se aos mais recen~ 
tes apelos da sociedade organizada e de outro mantém-se a 
estabilidade orgânica dos Poderes constituídos. 

Diferente da situação anterior, o processo é permitido 
independente de licença: prévia nos casos de crimes comuns. 
até que sejani Cõligadas as provas e preparado o instante fi
nal do julgamento, momento em que os autos serão remeti~ 
dos ao Congresso Nacional para deliberar sobre a 
Oportunidade do julgamento, munido de todos os elementos 
de convicção jurídica e dos fatos. E há prazo para a decisão. 

As alterações cingem-se a dois pontos fundamentais 
da imunidade: de um. fala-se da possibilidade do seguimento 
do processo até concluída a instrução critriin3.1, restando ape~ 
nai as fases julgadoras terminativas. Neste novo passo evita
se que as alterações ·nas condições subjetivas do acusado 
venha a implicar em prejuízo de alguns atos processUais já 
legalmente estabelecidos. Assim permite-se o processo, nos 
crimes comuns, contra parlamentar nas mesmas condições 
do cidadão. ressalvada a licença da Casa para o pro ferimento 
da sentençà~ .. em qualquer de suas espécies; de outro pOnto, 
permite~se agora a possibilídade da renúncia da imunidade 
através da opção do parlamentar pelo final do julgamento ju~ 
dicial. 

Já a ConstitUição de 1891 permitia ao acusado, nos ca
sos de flagrante de crime inafiançável, optar pelo julgamen-

- to imediato. consistindo o ato em espécie de renúncia à 
imunidade para o caso em espécie, até que chegasse o ins
tante da pronúncia. O art. 20 da primeira Carta republiCana. 
foi assim redigido. 

Art 20. Os Deputãcfos e os Senadores, desde que 
tiverem recebido diploma até à nova eleiÇão, ilâo pode
rão s.er presos. nem processados criminalmente, sem 
prévia licença de sua Câmara. salvo caso de flagrância 
em crime inafiançável. Neste caso, levado o processo 
até pronúncia exclusive, a autoridade processante reme
terá os autos à Câmara respectiva, para resolver s-obre a 
procedência da acusação, se- o acusado não optar pelo 
julgamento imediato_~-
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A Emenda Constitucional n° 11, de 13 de outubro de 1978, escolha do local que sediará as instalações da nova refinaria da 
alterou o texto então vigente,. com a adoçio de um procedimento Petrobrás. 
para a licença. com a inserção- da aprovãÇão fica por decurso de Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1995.- Senador Jader 
prazo, in verbis. Barbalbo, Líder do PMDB. 

Art. 32. ··············---------.. :.:;..: --~~ . O SR. PREsiDENTE (Jefferson Peres),. O requerimento 
......................... ~··--- ·-------- lido seni publicado e será incluído opoffilnamente em Ordem do 

§ 2° Se a Câmara respectiva não se pronunciar so
bre o pedido, dentro de 40 (quarenta) dias a contar de 
seu recebimento, ter-se-á como concedida a licença. 

Entende-se a matéria como aprovação por decurso de prazo, 
instituto abolido na nova ordem constitucional. Entretanto como se 
trata de concessão de licença para um processo criminal em curso, 
há de se exigir apreciações mais céleres, para que não se coloque o 
sistema jurídico no aguardo de excesso de pauta de matéria emi-
nentemente legislativa. -

Os apelos da sociedade s.ão então ouvidos no Congresso 
Nacional, e resultam na alteração no sistema normativo para que 
:Se garanta a igualdade de direitos. -- -

Sala das SeSsões. 20 de fevereiro de 1995.- Ronaldo Cu
nha Lima- Esperidião Anún- Romeu TUma---=--Getaldo Melo
Humberto Lucena- Emandes Amorim- Casildo Maldaner- Cou
tinho Jorge...., Jader Barbalho- Edison Lobão- Vilson Kleinübing 
-Sebastião Rocha- Arlindo Porto- Ney Suassuna --Gilberto Mi
randa- Carlos Wilson- Bernardo Cabral- Mauro Miranda- Ger: 
son Camata - Jonas Pinh~ - Guilherme Palmeira - Teotônío 
Vilela Filho- Beni V eras- Renan Calheiros- Flaviano Melo
Antônio Carlos Valadares-José Agripino. 

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.) 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A proposta de 
emenda à Constituição que acaba de ser-lida está sujeita a disposi
ções específicas cons'rã:DteS- do an. 354 e ~guintes do Regimento 
Interno. 

A matéria será publicada e distribuída em avulsos aos Srs. 
Senadores e remetida à Comissão de ConstituiÇãO~ Justiça e Cida
dania. 

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro 
.. Secretário. - - -

O Si-. I"' Secretário em exeri:li:Iõ. Sr. Vabnir Cam
pelo, procede à leitura do seguinte: 

· REQUERIMENTO N" 186, DE 1995 

Considerando que a indicação do local para sediar a nova 
refinaria da Petrobrás., empreendimento em tomo de RS2 bilhões, 
vem sendo objeto do intenso noticiário aEravés dos meios de co
municação; 

Considerando que a referida localização ultrapassou os li
mites da discussão técnica para tomar-se objeto de disputa entre 
forças políticas dos divers_os estados da Federação; 

Considerando que o Poder Executivp encaminhou ao Con~
·gresso Nacional, proposta de Emenda Constitucional na qual dis
põe sobre a quebra do monopólio da Petrob$ no re_fino do 
petróleo, com evidentes reflexos quanto à escolha do local para a 
nova refinaria, 

Requeiro, nos termos do art. 50 caput da Constituição 
Federal. e -art. 397. I do Regimento Interno. a convocação de 

·Sua Excelência o Sr. Ministro das Minas e Energia, Dr. Rai
mundo Mendes Brito para que. perante o--Plenário. traga ao co-
nhecimento desta Casa os estudos e pareceres que embasarão a 

Dia. nos tennos do art 255, ll, c. IX, do Regimento Interno. 
Sobre a mesa. requerinienros que serão lidos pelo Sr. 1 o Se-

cretário. - - -

O Sr. r Secretário_ em exerdcio, Sr. Valmir Cam
pelo, procedi: ã le{tura dOS seguintes: 

REQUERIMENTOS 

REQUERIMENTO N"187, DE 1995 

Requeiro. nos termos dos artigos 50. § 2°, da Constiruição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Federal. se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações 

-docUmentos compi.obatórios ·de todas as aquisições de imóveis o 

C:fetuadas pela Postalis, o fundo de pensão da Empresa de Correios 
e Telégrafos (ECT), durante o ano de 1994, indicando: 

1 - os preços de compra desses imQveis. em dólares; 
2- suis respectivas metragens; · 
3 - data das aquisições; 
4- tipo de cada imóveis (se lote, Salas,-caSã, edifício, hotel, 

ou outro imóvel com _qualquer outra destinação); 
5 -IocalldadC:S e endereçOs desses imóveis; -
6 - pessoas ffsicas ou jurídicas às quais esse:s únóveis foram 

adquüidos; 
7 - cópia dos lal}.dOS de avaliação de cada imóvel adquirido. 

Justificação 

A proposição em tela tem por objetivo a obtenção de dados 
oficiais sobre os imóveis adquiridos pela Postalis. wna vez que 
dentre os recursos encontram-se aqueles da União, pela sua parti
cipação naquele Fundo de Pensão. 

A imprensa apOnta· a aquisição do Hot Springs Hotel, em 
Caldas Novas (GO), por quantia equivalente a US$38.400.000,00 
(trinta e oito milhões, quatrocentos mil d6Iares), quando o referido 
imóvel não valeria mais que US$19500.000,00 (dezenove milhõ
es e meio de dólares), de acordo com parecer dos auditores da Se
cretaria de 'Previd&.cia Complementar do Ministério da 
Previdência e d3. Assistência Social. 

Diante dessas surpreendentes infonnações. entendo de gran
de relevância. para o pleno exercício das atribuições fiscalizadoras 
conferidas a esta Casa pela regra contida no inciso X do art. 49 da 
Lei Maior, o encaminhamento dos elementos infonnativos que ora 
requeiro ao Poder ExeCUtivo~--

Sala das Sessões. 20 de fevereiro de 1995.- Senador Gil
berto Miranda. 

(À Comissão Diretora.) 

REQUERLI\fENTO N" 188, DE 1995 

Requeifo, n·os termos dos arts. 50 e 49, inciso X, da Consti
tuição Federal. combinados com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, sejam prestadas, pelo Ministro da Fazenda. as 
seguintes informações: 

1) Nas segu~tes entidades fechadas de previdência privada 
- PREVIIBB. Funcef!CEF, Prevahab/CEF - qual foi o montante 
de contribuição das patrocinadoras nos exercícios de 1993/1994. 
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cm URV/ReaL Nas mesmas patrocinadoras qual o montante de 
despesa com salário bruto dos respectivos associados. nos exercí-
cios de .93 e 94. -· . 

2) Nas entidades fechadas de previdência privada- PRE
VI/BB, FUNCEF/CEF, PREV AHAB/CEF - qual o montante de 
conaibuição dos empregados. participantes: dos planos de benefí
cios durante os exercícios de 1993194, etn URV!ReaL 

3) Nas entidades fechadas de previdência privada mencio
nadas anteriormente. qual foi O montãme gasto com benefícios nos 
exercícios de 93/94, em URV/Real. Neste caso, diferenciar por 
tipo de benefício, mencionando o respectivo valor médio por be
neficiário. 

Diante do exposto acima entendemos que este requerimento 
visa o cumprimentD do dispostD no an. 49, inciso X. da Consrinri
ção Federal. que define como _competência exclusiva do Congres-
so Nacional a !tSCalização e controle, diretamente ou por qualquer 
de suas Casas, dos atas do Poder Executivo. incluídos os da admi
nistração indíreta. 

Sala das Sessões, 20 de f.Vereiro de 1995.- Eduardo Su-
plicy 

(À Comissão D"iretora.) 

REQUÉR.IMENTO N" 189, DE 1995 
4) Nestas entidades fechadas de previdência descrever su- Requeiro, nos termos dos ans. 50 e 49, inciso x. da Consti-

cintamente o plano ab.lal de benefícios, fazendo uma comparação tuição Federal. combínados com 0 art. 216 do Regimento Interno 
com os níveis de vencimento existentes na arual escrurura de car- do Senado Federal. sejam prestadas pelo Ministro das Comunica-
gos e salários das patrocínadoras. . . fj _ 

5) Nas seguintes entidades fechadas de previdência- PRE- ções.as segwmes m onnaçoes: 

VL FUNCEF, PREV AHAB- qual é a situaçãO arual dos respecti- 1) Nas seguintes entidades fechadas de previdência privada 
vos planos de benéfícioS. Existem -prováveis déficits? Ou no caso _ Sistel!felebrás, Telos/Embratel-. qual foi o montante 4~ contri_
de superávit, ocorrem reduções naS eontribuições das patrocinado- buição das patrocinadoras nos exercícios de 1993/1994 em 
rase dos empregados participantes, conforine o disposto nos arts. t.JRV/Real. Nas mesmas patrocinadoras, qual o montante de des-
30 e 4° do Decreto no 606, de 20-7-92. Informar com base na últi- pesa com salário bruto dos respectivos associado.s nos exercícios 
ma avaliação disponível. · de 1993 e 1994. 

6) Em 31-12-94, qual era o montante de dívida das patroci- 2) Nas entidades fechadas de previdência privada - Sis-
nadoras para co_m as entidades relacionadas acima. tel!Telebrás, Telos/Embratel -, qual foi o montante de contribui-

?) Qual a composição patrimonial e o respectivo valor da ção dos empregados, participantes dos planos de , beneficias 
totalidade dos ativos mobiliários e imobiliários pertencentes às en- durante os exercícios de 199311:994, em URV/Real. 
tidades PREVI, FUNCEF e PREV AHAB em 31-12-94 e 31-1-95. 3) Nas entidades fechadas de previdência privada mencio
Especif1car todos os ativos. cujo Valor contábil seja superior a nadas anterionnente, qual foi o montante gasto cóm beneficies nos 
RSSOOmil. exercícios de 1993/1994,_ em URVIR~al.l'feste_caso. dif~nciar 

8) Nestas entidades, que imóveis foram-adquiridos e vendi- por tipo de benefício: mencioJ]ando o reSpeCtivO valor médio por 
dos durante 92. 93, 94 e até a presente data.. com os respectivos va- beneficiário. 
lares e condições de pagamento pactuadas. Para cada transação 4} Nestas entidades fechadas de previdência descrever su
informar os Vendedores ou adquirentes dos im'óveis; e, -se for o cintamenre o plano arual de be-nefícios, faZendo uma comparação 
caso, o valor e os beneficiários de evenruais comissões de correta- com os níveis de vencimento existentes na atual estrutura de car-
gem. gos !!' salários das patrocinadoras. 

9) Quais são os iri:lóveis que estão aJugados para as rratroci- 5) Nas seguintes entidades fechad~ de pre,.;dência- Sis-
. .nadaras. Qual o valor transferido às entidades devido ao pagamen- teVfelebrás, Telos/Embrarel -, qual é a situação atuarial dos res-

to de aluguéis, informando para o exercício de 94 em URV-Real. pectivos planos de benefícios. Existem prováveis déficits? Ou no 
10) Como são escolhidos os membros da direção executiva. caso de superávits, ocorreram reduções nas contribuições das pa

do conselho de administra,ção e do coiiSelbo fi5?4 nas entiQ_ades trocinadoras e dos empregados participantes, confonne o disposto 
citadas. -·nos arts. 3o e 4° do Decreto no 606, de 20 de julho de 1992? Infor

mar com base na llltirna avaliação disponível. 

Justificação 

As patrocinadoras dos fundos citados neste requerimento 
são empresas controladas diretamen!e ou indiretamente pela 
União. Portanto, os recursos que são ~feridos para os fundos 
de pensão afetam os resultados financeiros e Contábeis das mes
mas. bem como o valor patrimonial e o fluxo financeiro com o Te
souro Nacional. Sendo assim. uma das finalidades deste 
requerimento e a an.á.lise da evolução das transferências efettiadaS 
pelas patrocinadoras. 

Por outro lado, a transparência na aplicação dos recursos 
dos fundos é uma das fonnas de prevenir uma série de irregula
ridades e desvios que ocorreram nos fundos em passado recen
te. A própria CPMI. destinada a apurar "irregularidades 
cometidas em fundos de pensões de estatais e na Petrobrás"'. 
colaborou significativamente na tarefa de identificar algumas 
atividades irregulares que ocorriam no âmbito dos referidos 
fundos. · 

6) Em 31-12-94 qual era o montante da dívida das. patroci
nadoras para com as entidades reladonadas acima. 

7) Qual a composição patrimonial e o respectivo valor da 
totalidade dos ativos mobiliários e imobiliários penencentes às en
tidades Sistel e Telas em 31-12-94 e 31-1-9_5. Especificar-todos os 
ativoS:, cujo valor contábil seja superior a R$ SOO mil. 

8) NestaS entidades, que únóveis foram -adquiridos e vendi
dos durante 92. 93 e 94 e até a presente data, com os respectivos 
valores e cOi:J.dições de pagamento pacruadas. Para cada transação 
informar os vendedores ou a_dquirentes dos imóveis e. se for o 
cas_o. o valor e os 'beneficiários de eventuaís comissões de correta
gem. 

9) Quais são os imóveis que· estão alugados para as patroci
nadoras. Qual o valor transferido às entidades devido ao pagamen
to de aluguéis, inform,ando para o exerCício de 94 em URV/Real. 

10) Como são escolhidos os membros da direção executiva, 
do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal nas entidades 
citadas. 
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J ustilicação 

As patrocinadoras dos fundos citados neste requerimento 
são empresas controladas diretamente ou indiretamente pela 
União. Portanto, os recurSos que são tranSfeffdos para os fundoS 
de pensão afetam us resultados financeiros e contábeis das mes
mas, bem como a valor patrimonial e o fluxo financi::irO com o Te~ 
souro Nacional. Sendo assim, uma das fmalidades deste 
requerimento é a análise da evolução das tranSferências efetuadas 
pelas patrocinadoras. 

Por outro lado, a transparência na aplicação dos recUrsos 
dos fundos é uma das fonnas de prevenir uma série de irregulari
dades e desvios que ocorreram nos fundos em passado recente._ A 
própria CPMI, destinada a apurar "iiregularidades cometidas em 
fundos de pensões de estatais e na Petrobrás". colaborou significa.:. 
tivamente na tarefa de identificar algumas ativfdades irregulares 
que ocorriam no âmbito dos referidos fundos. 

Diante do exposto acima, entendemos que este requerimen
to visa o cumprimento do disposto no art. 49, inciso ~da Consti
ruição Federal. qqe define Como competência exclusiva do Con
gresso _Nacional a fiscalização e con)l'ole, diretamente ou por qual
quer de suas CaSas, dos atas do Podç:r Executivo, incluídos os da 
administração indiret:a. -- - -

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de. 1995. -- Senador 
Eduardo Suplicy. 

(À Comissão Diretora~) 

REQUERIMENTO N" 190, DE 1995 

Requeiro, nos termos dos art.S. 50 e-49, inciSO X, da Consti
tuição Federal, combin~os com o art. 216 do Regimento Interno 
do Senado Federal, seJam prestadas pelo Ministro- das Minas e 
Energia as seguinteS informações: 

1) Nas seguintes entidades fechadas de previdência privada 
- Petros/Petrobrás, Real Grandeza/Fumas e Braslight/Light -, qual 
foi o montante de contribl.tição das patrocinadoras noS exercícios 
de 1993!199"4, em URV/Real. Nas mesmas patrocinadoras, qual o 
montante de despesa com salário bruto dos respectivos associados 
nos exercícios de 1993 e 1994. 

2) Nas entidades fechadas de previdência privada - Pe
tros/Petrobrás, Real Grandeza e Braslight/Light -, qual foi o mon
tante de contribuição dos empregados, participantes dos planos de 
benefícios durante os exercícios de 1993/1994, em lJRV /Real. 

3) Nas entidades fechadas de previdência privada mencio
nadas anteriormente, qual foi o montante gasto com benefícios nos 
exercícios de 1993/1994, em URVIR.eaL Neste caso, .diferenciar 
por tipo de benefício, menciomindo o respectivo valor médío por 
beneficiário. -

4) Nestas entidades fechadas de previdência descrever sus
cintamente o plano atual de benefícios, fazeridõ uma comparação 
com os níveis de vencimento existentes na atual estrurura de car
gos e salários das patrocinadoras. 

5) Nas seguintes entidades fechadas de previdência - Pe
tros. Real GraiJ.deza e Braslight -, qual é a siruação atuariai dos 
respectivos planos de benefícios. Existem prováveis déficits? Ou 
no caso de superávits, ocoiTeram reduções nas contribuições das 
patrocinadoras e dos empregados participantes, conforme o dis
posto nos arts. 3o e 4° do Decreto n° 606, de 20 de julho de 1992? 
Informar com base na última avaliação disponível. . 

6) Em 31 de dezembro de 1994, qual era o montante da dí
vida das patrocinadoras para com as entidades relaciOnadas acima. 

7) Qual a composição patrimonial e o respectivo valor da 
totalidade dos ativos mobiliários e iiriobiliários pertencentes às en-

tidades Petros, Real Grandeza e Braslíght, em 31 de deze~bro de 
-1994 e 31 de janeiro de 1995. Especificar todos os ativos cujo va
lor contábil seja superior a R$ 500 mil. 

8) Nestas .entidades, que imóveis foram adquiridos e vendi
dos durante 1992, T993, 1994 e até a presente data. com os respec
tivos valores e condições de pagamento pacttladas. Para cada 
transação informar oS vendedores ou adquirenres dos imóveis e, se 
for o caso, o valor e os beneficiários de eventuais c-omissões de 

·corretagem. 
· 9) Quais são os imóveis que estão alugados para as patroci
nadoras. Qual o valor transferido às entidades devido ao pagamen
to de aluguéis, informaiiQO para o exercício de 1994 em 
URV!Real. 

10) Como são: escolhidos os membros da Dir~ Executi
va, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal nas enti
dades citadas. 

Justuu:ação 
As patrocinadoras dos fundos citados neste requerimento 

são empresas controlad"as diretarilente ou indiretamenre pela 
União. Portanto, os recursos que são transferidos para os fundos 
de pensão ·aretam Õs resultados financeiros e coDtábeis das mes
mas. bem como o valai patrimoiiia.I e o fluxo financeiro com o Te
souro Nacional. S~ndo assim, uma das fmalidades deste 
reêfrierimeÍlto é a análise da evolução das transfefêncías efetuadas 
pelas patrocinadoras. 

Por outro la~o._ a transparência na aplicação dos !recursos 
dQS fundos é uma das formas de prevenir uma série de irregulari
dades e desvios que ocorreram nos funO.os em passado recente. A 
própria CPMI destinada a· apurar .. irregularidades cometidas em 
fundos de pensões de esratais e na Petrobrás" colaborou significa
tivamente na tarefa de identificar algumas atividades irregulares 
que ocorriam no âmbito dos referidos fundos. 

Diante do exposto acima, entendemos que esre requerimen
to visa ao cumprtmento do disposto no art. 49. inciso X, da Consti
tuição Federal que define como competência exclusiva do 
Congresso Nacional a fiscalização e controle, diretamente ou por 
qualquer de suas Casas, dos atos do Poder Executivo, incluídos os 
da administtação mdireta.. 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1995. - Senador 
Eduardo Suplicy. 

(À Comissão Dlretora.) 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Os requerimen

tos lidos serãó despachados à Mesa para decisão, nos termos do 
inciso m do arL 216 do Regimento Interno. 

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

O Sr. r Secretário em: exercício, Sr. Valmir cãm
pelo, procede à leitura dos seguinres: 

REQUERJMENTOS 

REQUERIMENTO N" 191, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos termos do artigo 13, § 1°, do Regimento hl

tez:no do Senado Federal, seja considerada como licença minha au
sência do trabalhos desta Cas~ diãs 17 e 20 do ccitttnte mês, 
quando estarei no Estado que represento. tratando de assuntos par
tidários. 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1995.- Sen.ador Espe
ridião Arnin. 
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REQUERIMENTO N" 192, DE 1995 ~ 

RequeirO -Seja considerada como licença autorizada, nos ter· 
mos do artigo 13, parágrafo 1°, do Regimento Interno do Senado 

·Federal, minha ausência dos trabalhos da Casa, no dia 20 de feve· 
reiro de 1995, a fim de panicipar, como Presidente Regional do 
Partido Progressista, de encontro político -em riieU Estado. 

Sala das Sessões; 20 de fevereiro de 1995. -Senador Anto-
nio Carlos V aládares. 

REQUERIMENTO N" 193, DE 1995 

De acordo com o disposto no art. 43, inciso II, do Regimen· 
to Interno desta casa.. venho requerer licença para tratar de interes· 
ses_ particulares no período compreendido entre os dias 24 de 
fevereiro e O de março. 

Sala das Sessões. 20 de fevereiro de '1995; -·senador Pedro 
Piva. 

Motta Sar9,en~g. _ infonn~s sobre o Projeto de Zoneamento_ 
Ecológico-Econômico no que se refere a: 

1. Situação atual do Projeto~ envolvendo recursos aplicados. 
convênios finna.Q.os. Estados beneficiados, resultados obtidos até 
1994. 

2. Cronogramã de liberação de recursos para o corrente 
exercício. 

3. Convênio assinado entre a Secretaria de Assuntos Estra
tégicos e a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentá
vel: destacar valor, objetivos e o processo licitatório~ 

Justificação 

O Projeto de Zonearnento Ecológico-Econômico é de vital 
importância para a redefjnição no modeJo de desenvolvúnento 
para a região amazónica. E imprescindível que este Senado conhe
ça e acompanhe a sua implantação, bem como avalie os resultados 
até o momento. 

REQUERIMENTO N•!9<1, DE l99S Sala das Sessões, '2!J de fevereiro de 1995. ~Senador Cou-
Senhor Presidente, tinho Jorge. 
Solicito, no$ termos do art 43, inciso tt, do R6giinento ln- (À Comissão Dkerora.) 

temo. seja considerado como licenÇ:í o períOdo de 26 de fevereiro 
a 8 de março do corrente ano, quando estarei em viagem aos Esta- O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O requerimento 
dos Unidos da América. · lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso Ill 

do art. 216 do Regimento Interno. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Sala das .Sessões, 20 de fevereiro de 1995.- Senador Car· 

los Wilson. 
. O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A votação dos 

requerimentos fica ailiada por falta de quorum. 
Sobre a mesa, rcquerimeto que será lido pelo Sr. lo Secretário. 

O Sr. i"' Secretário em eXercício, Sr. Valmir Cam· 
pelo,procede à leirura diJ seguinte:--

REQUERIMENTO N" 195, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos termos do que dispõe o art.- 50 daConstiruição Federal. __ 

combinado com o art. 397·1 do Regimento Interno. requeiro o 
comparecimento a esta Casa do Senhor Ministro da Fazenda. Pe-

. ·Oro Malan. a fim de_prest:ai informações a respeito dos seguintes 
assuntos: 

a) As medidas que o governo pretende adotar para corrigir a 
defasagem cambial, tendo em vista os sucesSivoS deficlts em nos~ 
sa balança comercia~ nos últimos t::rês meses, e considerandoMse, 
ainda, as implicações da crise mexicana em nossa economia; 

. b) A posição do Ministério "da Fazen~a em face do aval so- _ 
licitado pelo governo do Estado de São Paulo, para obter financia
mento no exterior. 

Sala das sessões, 20 de fevereiro de 1995.- Senador Jeffer-
son Peres, PSDB - Amazonas. ~ 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -O requerimento 
será publicado e incluído oportunamente na Ordem do Dia, nos 
termos do an. 225, II, c. 10. do Regimento Interno. -

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo 1 o Secretário. 

o Sr. r Secretário em exercício; Sr. Valmir Cam.M 
pelo, procede à leitura do seguinte: 

REQUERIMEl\'TO N" 196, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Requeiro, nos tennos do § 'Z' do artigo 50 da Constituição 

Federal. sejam solicitadas ao Exmo Sr Ministro da Secretaria de 
Assuntos Estratégicos da PreSidência da República, Dr. Ronaldo 

Há oradores inscritos. 
CoD.cedo a palavra ao nobre Senador V almir Campelo. 

O SR. V ALMIR C.AMPELO (PP - DF. PronunCia 6 se
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's_~ 
Srs. Senadores, no momento Cm que o Congresso Nãcio;l_al dá 
início aos trabalhos de uma nova Legislatura, e o País aguarda, 
corii expectativa. as ãções do novo Presidente da República, no 
poder há pouco mais de um mês, meu objetivo é ocupar a tribuM 
na desta Casa e f~ar sobre assunto da maior imponância para 
grande parte da nossa população. um grave problema que afeta 
milhões de brasileiros: a habitação. 

- ; -Todos nós temos consciência das imensas necessidades 
brasileiras no campo de habitação e do saneamento. O sonho de 
ter onde morar transformou-se em pesadelo. A migração em di
reção ·a regiões mais desenvolvidas e às metrópoles provocou o 
inchaço das grandes cidades, nos anos 80 e 90, tornãndo fla
grante o déficit habitacional do País, sem dúvida. um dos maio
res do mundo. 

-0 InstitUto Brasileiro de Geografia e EstatíStica - IBGE -_ 
divulgou, em abril de 1994, a existência de mais de um milhão de 
domicr1ios brasileiros local.izados em cerca de três mil e duzentas 
favelas, 60% das quais só no eixo Rlo-São Paulo, sendo 75% delas 
nas áreas metropOlitanas. 

Em nns: de 1994, a pedido do Instituto de Desenvolvimento 
e ApOio à Construção. foi realizado um estudo com o objetivo de 
m-edir a crise social do PaíS e de que forma a constl"Q.ção civil po
deria contnbuir para sua solução. 

Essa pesquisa revelou que-o_ déficit de riloradias no Brasil é 
. de cerca de doze milhões de habitações e que cerca de 77% do 

nosso déficiffiabitac~onal se conç_c;ntra I!_as famílias com renda de 
até três sal~os m:fuimos. Revelou também que praticamente ·a to· 
talidade do problema habitacional brasileiro se c;oncentta na faixa 
de renda de até cinco salários mínirilos. 

Sr-s e Srs. Serii!dores, se considerannos de tamanho médio a 
fariu1la integrada por quatro pessoas, pode-se afumar que- -nossa 
deficiência habitacional atinge diretamente mais de 50 milhões de 
brasileiros, cerca de tim t~ço da nossa população. 
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De acordo com dados do Banco Mundial, divulgados em 
1994, o Brasil gasta cada vez menos com habitaçãO, bem-estar so
cial~ seguridade e infra-estrutura urbana. Entre 1980 e 1991, a par
ticipação desses setores na despesa total do Governo caiu de 32% 
para pouco mais de 25%. Esse percenrual é a metade do registrado 
no Uruguai, 9nde os problemas sociais sao nluito fuCnoS graVes do 
que aqui, e inferior ao-de qualquer país de nível econôniico seme-. 
lhante ao nosso. 

É hora de defiiúr as bases a execução de uma. verdadeira po
lítica habitacional, bases sólidas suficientes para sustentar o desen
volvimento progressivo· desse setor, pennitindo que as classes 
menos favorecidas e também a classe média consigam um teto 
digno. · 

Tudo ind_ica que o assunto faz parte das prioridades do 
GovernO Federal recentemente empossado. O Presidente esco
lhido para conduzir as ações "da Caixa Econômica Federal, o 
ex-Ministro Sérgio Cutelo. garantiu que irá priorizar õs fman
c.iamentos para habitação e saneamento. O futl.iro Presidente da 
CEF informou, ainda, que apesar de a política de construção de 
moradias estar voltadas principalm"erite para is classes de me
nor renda, a classe média não ficatáTrira das linhas de financia
mento~ 

Esse novo direcionãriiento de crédito. visando a abrir as 
atuais condições da política de construção de mõradias para classe 
média é de grande importância. A classe média tem sido muito sa
crificada naS últimas décadas, atingida com a reduçãó Qa ofeirta de 
recursos para o- financiamento imobiliário. Uma decisão ·como -
essa. certamente, fomentará a mobilização de custoS bastante útil à 
promoção da estabilidade econômica desejada. por todos nós. Parte 
significativa das disponibilidades da classe média. hoje direciona
da para o consumo, passará a ser desviada para uma atividade es
tratégia para o desenvolvimento econômico do Pafs. E com uma 
enorme vantagem, pois é inegável que a construção civil é um dos 
setores que mais proporcionam ampliação substancial do mercado 
de trabalho. · 

Os agentes financeiros estimam que, nos- últimos aDos, a 
crise no setor de habitação, poupança e empréstimo tenha reduzido 
a produção de habitação da faixa de duze~nms _mil unidades por 

. ano, construídas na época em que existia o Banco Nacional da Ha
bitação, para apenas·cinqüenta mil unidades anuais, Com isso, a 
compra de imóveis p'ara moradia óu para locação tornou-se um 
problema grave._ • 

Sem dúvida, Sr. Presidente, os tempos são outros. Com a 
estabilidade econômica do Plano Real, será agora possfvel a cria
ção de linhaS de financiamento de prazos ma_is longos, tanto na 
ponta da captação quanto na da aplicação de recursos. A economia 
nacional. após o sucesso do Plano Real, já suporta a reabertura dos 
financiamentos para aquisiÇão-da casa própria, tornando possível a 
realização de um desejo atávico-de todo~ser humano: o da casa 
própria. . 

Em recente convenção internacional, realiiada noS Estados 
Unídos da América. para debater temas relacionados às ativiclad.es 
imobiliárias, O Presidente Bill Clinton destacou que realizar o so
nho da casa própria significa. entre outras coisaS,- fortalecer as fa
milias e estabilízar as comunidades, encorajando a poupança e 
_gerando empregos. afirmando serem essas as razões de a expansão 
da indúsnia imobiliária fazer parte íntegrante do plano de adminis
tração econôrriica do governo daquele país. 

Aqui também esperamos que o setor habitacional mereça 
ser objeto de um exame mais cuidadoso por parte do Poder Públi
co. Em 'sCu discurso de posse, o Presidente Fernando H~que 
Carposo afmnou que suas prioridades são aquelas que repercutem 

diretamente na qualidade de vida das pessoas. Sendo a construção 
de moradias uma advidade marcadamente social, esperamos que o_ 
Poder Executivo-dedique especial atenção ao setor da habitação e 
encontre as soluções adequadas para resolver os problemas de mow 
radia e dar aos brasileiros o teto digno almejado por todos os cida-
dãos deste País. --

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pere:;)- Concedo.a pala· 

vra ao nobre Senador Josaphat Marinho. (Pausa.) 
Faculto a palavra a qualquer um dos _Srs. Senadores. 
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, p~o a 

palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Tem V. EX' a pa

lavra. 
O SR. BERNARDO CABRAL (PP - AM. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente. eu gostaria de congratt.~
lar-me com V. Ex• por vê-lo na Presidência da Casa. Demonstrã.-se 
que já corrieça o Senado a ter a luz própria que vem de V. Ex• Não 
só pela honra que dá a esta cadeira, mas ao Estado do Amazonas. 

Meus cumprimentos. Senador JefferSOn Peres. 
O SR. PRÉSIDENIE (Jeffersc>n-Peres) -_MuitQ obrigado; 

Senador Bernardo Cabral. Se V. Ex- tiVesse ãntecipã.do 10 dias o 
seu nascimento, estaria em meu lugar agora: 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 

Bernardo Cabral - Carlos Pãirocínio - Rincelino Pereira -
Guilherme Palmeira - João FranÇa - Josaphat Marinho - José 
Bianco - Osmar Dias. _ 

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Sendo evidente a falta de quorUm-para deliberação em ple
nário, as matériãS CoiistanteS da pauta de hoje. todaS- em fase de 
votação. ficam com sUa apreciação adiada 

" São os seguínies os_itens cujã apreciação fiei ãdiada:. 

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 41l, DE 1993 

(Incluído em Ordem-do Dlã:. nos termos do 
·art. 375, VII!, do Regimento Interno) 

Votação,'·em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 48, de 1993 (no 264/93, na Câmilra dOs Deputados), que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Jornal do BraSil Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqtiência modulada 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenário, Relator: Senador Aureo 
Mello." em substituição .à ComissãO-de Educação: 

--1° pronunciamento: favorável ao pfojeto: 
- 2" pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-2-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"49, DE 1993 

(Incluído em Ordein -00-0ia nos termos do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação. em turno úriicõ, do Projeto de Decreto Legislativo 
no 49, de 1993 (n" 273/93. na Câmara dos Deputados)? que aprova 
o ato que renova a permissão da Rádio Litoral Lula: p~ explorar 
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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 Conús
são de Educação. 

-1• pronunciamento: Relator: Senador Amir Lando, favo-

-7--

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 62, DE !993 

(Incl!Údo em Qrdem do Dia. nos termos do 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

rável ao projeto; _ _ __ _ ___ _ ~OtaÇãO; em-iiirilo úniCO, do ProjetO âe Dectetõ Legislativo 
- z• pronunciamento: Relaror: Senadoc Ney Manmhão, pela n• 62. de !993 (n• 268/93, na Çãmarn do§ Deputados), que aprova 

regularidadedosatDSeprocedime~os~à_proposi~. 0 ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Vila 
-3- ---- ----- -Real Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 

média na cidade de Cuiabá. Estado de Maro Grosso, tendo 
PROJETO DE DECRETO LEQISLATJYO N" 50. DEl!/9_3 -:" - - ~ P=er favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Jocl de Hollanda. em substituição à Comissão de Educação. 
art. 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Vomção, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 50, de !993 (n" 277/93, na C§mara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a outorga deferida ao Sistema Nºva Era, de CQ
municação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão "'SSnora em 
Onda média na cidade de Borrazóoolis, Estado do Paraná. tendo 

Parecer favQI'ável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
José Eduardo,_ em substituição à Comissão de Educação. 

-4-

PROJETO Dt;; DECRETO LEGISLATivO N"52, DÓ993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
'!"- 375, Vlll, do Regimento Interno) 

Votação, em .rumo úníco. do Projeto de l)ecrd:o Legislativo 
n• 52, de !993 (n" 246193. na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Grande Lago 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusã.Q sonora em__Q~ média 
na cidade de Santa Helena. Estado do Paraná. tendo 

Pareceres favoráveiS; Proferidos em Plenário. em substirui~ 
ção à Comissão de EducaÇão. 

- r' pronunciamento: Relator: Senador Ney M.aranhão; 
- r pronunciamento: Relator: Senador Affonso Camargo, 

pela regularidade dos aros e procedimentos concernentes à propo
sição. · 

-5-

PROJETO DI;: DECRETO LEGISLA ')'!V() N"5~.])E 1 ~3_
(lnclufdo em Ordem do Dia nos tC:tmOs dq 
art. 375 •. VIII. do Regimento Interno) -
Vo~o. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 

n .. 55, de 1993 (n .. 267/93, na Câmara dos Deputados), que aprova 
o ata que renova a concessão outorgada à_ Paquerá Empreendimen
tos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda 
média na cidade de FlOriano; Estado do Piauí; tendo 

Parecer favorável. proferido em P~enário. Relator; Senador 
Ney Maranhão, em substiruição à Comissão de_Ed_uca~~ --

-6-
PROJETO DEDECRETOLEGISLATIVON" 56. DE !993 

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

Votação, em turnO UrtiCO; do Projeto de Decreto Legislaôvo n° 56~ 
de !993 (n• 293/93, na C§mara dos Deputados), que aprova o aio 
que outorga permissão à Rádio Stéreo Fm Lagoa Santa Llda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUência modUlada 
na cidade de Lagoa Santa. Estado-de Minas Gerais. tendo 

- Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator. Sena
dor Áureo Mello, em substitUição à Comissão--de--EdUCãção. -

-8-
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 64, DE 1993 

(Em regime de urgência, nos termos do 
an. 375, VIII. do Regimento Interno) 

VotaÇão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 64, de !993 (n"275/93, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o ato que renova a· concessão-outorgada à Sociedade Rádio Emis:._ 
sara Paranaense S/ A para explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imagens (televisão), na cidade de Londrina, Estado do Paraná, 
tendo 

Paracer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Jocl de Holanda., em substiruição à Comissão de Educação. _,_ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~ 69, DE !993 

(Incluído e_m Ordem do Dia nos termos do-
an. 375, VIII. do Regimenro Interno) 

Votação. em tuino 'linico, do Projeto de Decreto Legislativo 
n• 69;de !993 (n• 3!3/93, na Cimara dos Deputados), que aprova 
o -ato que outorga permissão a Rádio Mariana Ltda. para explorar 
serviço de. radio&: fusãO sonora em_ freCtüência modulada na cidade 
de Mariana. Estado de Minas Geiaís. t~do - -

ii_ Pãrecer- fãvóráVC:1, proferido em Plenário, Relator: Senador 
-JoeÍ de HOlanda., em substituição-à CõrtJ.issão de Educação. 

--~lo-~- ~------- = 

-- PR.OJETODEDECRETO LEGISLATIVO N"7, DE !994 

(Incluído ein Orderri do Dia nos lermos 
do art 375,-VIII. do Regimento Interno) 

Votação, em tUrno únicO.-dó Projeto de Decr:eto Legislativo 
no 7. de 1994 (n°308193, na Câmara dos Deputados). que aprova o 
ato que renova a outorga deferida à Rádio Culrura de Tim~ Lt~ 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda méd1a na Cl
dade de Timbó, Estado de Santa Catarina. tendo 

- _ · _Pare<:er favorável, proferido em Plenário. Relator: Senador 
-Meifa Filho. eln sllbstitriiÇãOâ ComiSSãO de Educação. 

-H-

PROJETO DE DECRETO LEG!SLATlYO N" 8, DE !994 

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

Votação, em o.lrno único, ~~ PrOjeto de Decreto Legislativo 
no-8-. de 1994 (n .. 303/93, na Câroala elos Deputados). que aptova o 
ato que renova a permissão outorgada á Rádio Culrura. de Paulo 
Afonso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora. em fre
qüência modulada rta cidade de Paulo Afonso, Estado da Bahia, tendo 

iõ-- -=--~-
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Parecer favorávi:l. proferido em Plenário, Relator: Senadora 
Emi1ia Fernandes, em substituição à Comissão de Educação. 

-I2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 9, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, VID, do RegimCD.tO Interno) 

Votação, eni_ turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
n° 9, de 1994 (no 301/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o 
ato que renova a concessão outorgada à Rádio e TV Tapajós Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão de- sons e imagens (televi
são) na cidade de Santarém, Estado do Pará,. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Senador 
Dirceu Carneiro, em substiruição à ComiSsão de Educação. 

-I3- -

PROJETO DE OECRETQ LEGISLATNO N" li, DE 1994 

(IncluÍdo em Ordem do Dia nos termoS do 
art. 375, vm, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único. do ProjetO de Decreto Legisla-_ 
tive no 11, de 1994 (no 265/93, na Câmara doS Deputados), que 
aprova o ato que renova a pennissão outorgada à S.A. Rádio 
Verdes Mares, _para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Sena_
dor Dirceu Carneiro. em Sl,!.bstituição à Comissão de Educação. 

-I6-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" ! 9, DE 1994 

(lnclufdo em Ordem do Día, itosTennoS do 
ari. 375, Vill, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Projeto_ de Decreto Legisla
tivo no 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, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: Se
nador -Carlos Patrocínio, em silbstítuiÇ:ãO à Comissão de 
EducaçãO. --

-I7-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 20, DE 1994 

(In_cluído em Ordem do Dia, rios terinos ao 
an. 375, Vill, do Regimento. Interno) 

VÕtaÇão, enftumo dnico, do Projeto de D~eto Legislativo 
no 20, de 1994 (n° 266193, na Câmara dos Deputados). que aprova 
-~ato_ que renova a permissão outorgada à Rede Nova Terra deRa
diodifusão Ltda, atualmente denominada Rede Fénix de Comuni
cação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência moçlulada na cidade de São JQSê dos Pinhais, Estado do 
Paraná, tendo 

Parc!Cer favoclvel, profeijdo em Plenário, Relator: Senador 
Osmar Diils, t;m substitui~ãô à ComissãO de Educação. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" 21, DE 1994 

- 14- (Incluído em Ordem do Dia, nós terri:ms do 
an. 375, VIII, do Regimento Interno) 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO N" l2, DE l994 Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla-
(lncluído em Ordem do Dia nos termos do tivo n° 21, de 1994 (no 292/93, na Câmara dos Deputados), que 

art. 375, vm, do Regimento InternO) aprm;a o -ato_ que renova a permissão da FM Rádio Jnde-
Votaçãó,-etn turno único, do Projeto de Decreto_Legislativo pendente de Arcoverde Ltda. para explorar serviço de radiodi

. -0 o !2, de 1994 (no 319/93, na Câmara dos Deputados). que aprova fusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arcoverde, 
· ~ - Estado de Pernambuco, tendo 

o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Cruzeiro do Sul Parecer favorável, proferido em Plenário, Relatara: 
para executar serviço de radiodifusão sonora em _fu:qüêntia modu- Senadora Enifiia Fernandes, em substituição à Comissão de 
lada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo;tendo Educação. 

Pareceres favoráveis. proferidos em PlenáriO. Relator: Sena-
dor Meira Filho, em substituição à Comissão de Educação: 

. - 1 o pronunciamento: favorável ao projeto;- -
- zo pronunciamento: pela regularidade dos atos e proce-

dimentos concernentes à proposição. 

-IS-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 18, DE 1994 

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

Votação, em turno único, 'do Projeto de Decreto_Lçgislativo 
no 18, de 1994 (n~ 252/93, na Câmara dos Deputados). que aprova 
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Araguaia Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Araguaína. Estado do TocanQ.ns. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador 
Carlos Patrocínio, em substituição ã Comissão de Educação. 

-19-

PROJETO DE DECRETO LEGISLA TNO N" 23, DE 1994 

(Em regime de urgência, nos termos do 
art. 37~, VIII, do Regimenta Interno) 

Votação, em turno único. do Projeto de Decreto)Legisla
tivo no 23. de 1994 (n° 327/93. na Câmara dos_ Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Monta
nhês de Botelhos Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em onda média na cidade de Botelhos, Estado de Minas 
Gerais, tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Se
nador Henrique Almeida, em substituição à Comissão de 
Educação. 

-20-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 26, DE 1994 
. -

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375,VI1I, parágrafo único, do Regimento Interno) 
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Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis
lativo no 26, de 1994 (no 344/93. na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Campos 
Dourados FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüência modulada na cidade de Medianeira; 
Estado do Paraná, t6ndo - ----- ------ -

Pare"cer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Os mar Dias, em substituiçãO! -CoMiSsãO -de
Educação. 

-21-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-39, DE 1994 

(Incluído em Ordem do -Dia, nO'.úeml(is do 
art. 375, VITI, do Regimento Interno) 

Votação, em rumo único, do Projeto de Decreto Legisla
tivo n° 39, de 1994 (no 296193, na Câmara âos_Deplltados). _que 
aprova Õ ato que outorga permissão à Rádio Se-rra- Negia FM 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqUên
cia modulada na .cidade de Alterosa. Estado de Minas Gerais, 
tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: 
Senador Ar:líndo Porto, em substituiÇã.õ- à Comissão de 
Educação. -

O SR. PRESIDENTE (Gerson Peres) - A Presidência~ 
signa para .a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária, a realizar
se 4'"-feira, as rhatérias CoriStãntes di-paiü.a ·ae hoje~ cuJa votação 
foi adiada e mais: - -- - - - - -- - - ·------=-=-o 

-ll-

PROJETO DE DECRJiro LEGISLATIVO N" 6, DE 1994 

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

---- -- -- DiscussãO, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati
vo no 6. de 1994 _(n° 315/93, na Câmara dos Deputados), que apro
va o aro q~e renova a autorização deferida pelo Governo do 
Estado dn Rio Grande do Sul, através de sua Secretaria de Ednca
ção e. Cultura, e. posteriormente transferida à Fundação Rádio e 
.Te~~~~ Educ~~· ~-~xplO!"ar SCIViço c:{e_raQiCKiifusão de sons 
e liilagens (leieV!sao) na cidade de Pono Alegre, Estado do Rio 
Grande dn Sul. (Dependendo de parecer da Comissão de Educa
ção.) 

-E-

PROJETO DE DECRETO LEG!S~T!VO N" 17, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
an. 375, Vill, do Regimento Interno 

Discussão, em turno ú:Õ.ico, do Projeto de Decreto Legislati
vo n<> 17, de 1994 (rio 58191, na CâiD.arã dos Deputados), que apro
va o ato que outorga pennissão à Rádio Bernardense FM Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Padre 
Bernardo, Estado de Goiás. (Dependendo de parecer da Comissão 
de Educação.) ·· · -

_ O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Está encerrada a 
_sessao. 

(Levanta-se a sessão às I 4h52min) 

Ata da 4a Sessão, em 22 de fevereiro de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, ela so• Legislatura 

{'residência dos Srs. José Sarrrey, TeotônioXJlela Filho ,Júlio Campos, 
Renan C alheiras, Antonio Carws V aladares e N abor Júnior 

ÀS 14 HORAS E30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES O SR. PRESIDENTE (NaborJllnior)- A lista de P=""l'" 
OS SRS. SENADORES, _ --·-·-·------·-"""""--0-"P.mpà'recimento de 52 Sr.;. Senadores. Havendc número 

·--Antônio Caries Magalhiíes- Arlindo Porto- Artur 
da Távóla- Benedita da Silva- Beni V eras- Carlos Be
zerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mal
daner- Coutib.ho Jorge - Edison Lo,bã.o --Eduardo Supli
cy - Elcio Alvares - Emília Fernandes ,- Ernandes Amo
rim - Esperidião Amim - Fernando BeZeira -- -Flaviano 
Melo - Geraldo Melo -Gerson Camata - Gilberto Miran
da- Gilvam. Borges - Gnílherme Palmeira- Hugo Napo
leão - Jader Barbalho - Jefferson Peres -João França -
João Rocha- Joel de Hollanda- Jasapbat Marinho- José 
Bianco- José Samey- Júlio Campos- Levy Dias- Lucí
dio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina 
Silva - Nabor Júnior -- Odacír Soares -'Pedro Simon -
Ramez Tebet - Roberto Freire - Roberto Requ"ião-- Ro
mero Jucá- Romeu Tuma -- Ronaldo Cunha Lima -~--s~- -
gio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir Campelo-
Vilson Kleínübing - W aldeck Orne1as~ - - - - --

regimental. declaro aberta a sessão. 
Sob a proteção de Deus, iníciamõs nossos trabalhos. 
O Sr. 1" Secretário procedeiá ã leimla do Expedienle. 

O Sr.l" &crdário em exercicio, Sr. Jefferson Pe
~s procede à leirum do seguime: 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM W 64, DE 1995.
(n" 209195, na origem) 

Senhor l'Iesidellle do Set~ado Fedetal. 
Nos termos do artigo 66-A do Regimento Interno dessa 

Casa do Coo!:"'sso Nacional. indico o Senhor Senador El..CIO 
ALVARES para ex=r a função de Líder do Gcvemo, com as 
preiiOgativas e atribuições inerentes ao cargo, inclusive quanto às 
Propostas de Emenda à CQnstituição. · 

BtaSÍlia, 17 de fevereiro-- de 1995. - Fernando Henrique 
Cardoso. 
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AVISO 
DO MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CASA CIVlL 

DAPRESIDtNCIADAREPÚBUCA 

W 310195, de 7 do =nte, encamiDhando cópias ttaduzi
das dos coi!Ua1os reportados na Mensagem n• 399, de 1994, solici
tadas através do Requerimeiito n° 6, de 1995. do Sen.a.cWr Moisés 

. Abzão. 
O RequerimenlO mencionado seci anexado ao 

processo da MeDSagemn° 399~ de 1994. nos termos do§ 
3• do art. 261 do Regim<nto Intemo. 

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O Expediente lido 
vai à publicação. 

O Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelCI Sr. Teotônio Yilela Filho, r 
V ice-Presidente. 

O SR.. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - Sobre a 
ni.esa. projetos que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

O Sr. ZO Secretário an exercícib, Sr. Jeffc:ron Pe·
TI!S, procede à leitura dos .fe8uinres 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 9, DE 1995 

Disciplina a compra e venda de ouro, jóias, oh-o 
jetos de valor e dá outras providências. 

O CongreSso Nacional decreta: 
Art. 1 o Flcam cassados os alvarás de todos os escritórios de 

compra e venda de ouro, prata. jóias e objetós- de valor que. em 
todo o tenitório nacional. não estiverem enqUadrados nas dÍSJX'si
ções do Código Comercial BiaSileiro. 

Art. 2° A associação de uma cu mais pessoas:para o fim co
mercial de com.pm e venda de ouro, pmta. jóias e objetos de valor. 
sem quaisquer outtas fotmalidades, caracteri:z.:aní a sociedade em 
COOl3Ildita prevista pelos arts. 311.313 e 314 do Código Comer
cial Brasileiro, sujeitas. desta forma. aos disixJsitivos da lei que 
rege o comércio brasileiro em get:al. 

Parágrafo único. Na fonna deste a.."'tigo. o cOmércio meneiO: 
.~ ficará sujeito às obrigações comum a lodos os comerciantes. 

· previstas no Capítulo-li do OSdigo Comercial Brasileiro. 
Att. 3° Todas as demais atividades de compra e venda de 

ouro, prata. cautelas. jóias e outros valores serão ilegais e estarão 
sujeitas às penas de lei. além de imediata. cassaçãõ dos alvarás por
ventura existentes:. 

Att. 4ô Os comerciantes de que tia1a esta lei lançmão no li· 
vro ''Diário". além de todas as especificaçõeS -exígiditSpelo Código 
Comercial, detalhadas informações da precedência e estado do 
material comprado. sendo inegociáveis: - -

a) material danificado semjusti:fica~va e prova completa do 
vendedor de sua boa procedência; 

b) todo e qualquer objeto de valor cuja procedência não 
possa ser apuzada e lavrada no livro ''Diário'~ 

c) o material-que, por seu Volume e valor. embora declai3.
do, possa despertar dúvidas quanto à licitude de sua origem e pro-
priedade. .- ___ -

Art. 5• Toda e qualquer operação de COmpr.! e venda de 
jóias, ouro. prata ou objetos de valor, realizada em escrit6rio, sala 
comercial ou amhzla.Dte, estar.í sujeita à inspeção das autoridades 
competentes. 

Parágrafo único. Na forma deste artigo. a Praça do Comér
cio será não s6 local mas também a ~união de comerciantes. cor
retores e mais pessoas empregadas na atiVidade. 

Art. 6° Todos .os aios de co~o aludidos. praticados por 
estr.mgeiros residentes no Brasil. setão regulados por esta lei e 
pelo Código Comercial BiaSileiro. 

Alt. 7' Esta lei entrará en:i vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Justificação 
Cresoe, em progressão geométrica. o íJJdice de criminalida

de em todo o País. principalmente nos grandes ceDtros urbanos. 
Tomando como amosttagem o Estado do Rio de Janeiro, já 

foram re@strados, nos cmco primeiros meses do ano em exercício. 
cerca de 40% (quaienta por cento) de roubos e furtos a mais do 
que em ignal periodo de 1988. As estaústicas são oficials, fomeci
das pela Polícia do Estado. Pan senoos mais precisos. os números 
são exatamente estes: fOI3ID. registrados 6 mi1302 roobos e 5 mil 
654 furtos, de janeiro a maio próximo passado, contia 2 mil 584 
-roubos e 3 mil871 furtos cometidos nos primeiros meses do aOO 
passado. Conto se vê. o índice de roubos praticamente dobrou. E 
só ~os nos deter., neste momento, n~e tipo de criminalidade, 
sem nos referirmos. por ota. aos crlmes de sangue-- homicídios e 
tentativas-. agressões e violências de DUmerosos tipos. 

DeD!rO desst: quatro setori.al que se insere num quadro gemi 
de instabilidade política. econõm.ica e social temos que recoohe
cer a pressa. a urgência de medidas positivas e objetivas que pos
sam. a curto prazo. desaquecer a eleVada tempetatuxa de crim.inali~ 
dade. 

N""ao cabem. neste projeto de lei. maiores c:onsiderações so
bre a problemática geraL Estamos, neste momento, at.acando um 
ângulo a~. vetdadeiro ponto -de .estrangulamento na segl,ll3.D.ça 
dos cidadãos. Trua-se da mdúsiria do assalto. Salta à compreensão 
de lOdos e é consensó na opinião pública em geral.que há uma es
treita correlação entre a proliferação de compr.!dores de ouro, pm
ta, jóias e relógios que pulam à cada esquina das vias centrais mais 
mOvimentadas, com panfletos mimeografados. com endereço, tele
fone e o indecoroso chamamento ''pago mais, mesmo queb!ado'', e 
a onda de assaltos. os mais audaciosos, à plena. luz do dia e à vista 
de todos. 

. A população -estupefata,. desarmada, desprotegida está com 
meâó de -sãir às roas. de tomar conduções coletivas. de se movi
mentar livremente em suã cidade. E uma nova psicologia de mas
sas vai se fonnando. A atitude psicológica da não resistência à 
agressão. ao assalto. pois qu~ ":"esistir significa. quase sempre, a 
morte. E o círculo vicioso vai se completando. A .impunidade vai 
gerando a multiplicação dos delitos que aumentàm em quantidade 
e fortalecem a' .~qualidade'~ isto é, crescem eni audácia. até em so
fisticação. 

Sãó necessárias medidas urgentes. Estamos. neste momen
to. pro'ÇlOndo uma. bem operacional. bastante radical conforme a 
criminalidade existente o exige. Com esta medida, desmorona a 
indústria do assalto de cordões de curo, de jóias de relSgios. de 
cautelas, extorquidos nos mais variados pontos da cidade ex: à por
ta de estabelecimentos de crédito. sob pressão e vic-1~ncia. E preci
so que não nos iludamo~ nem en~rremos o pescoço na areia tal e 
qual o avestruz que não vendo. não sente. Cada marginal que rou
ba numa esquina. vende o produto do seu roubo noutra esquina. 
Há uma quadrilha organizada. pilhando os transeUntes. Uns amm
ciam. oottos não. Mas excetuando-se alguns ramos de nei;6cios si
tuados e operando nas bases de negócios situados e operando nas 
bases estritas da lei. o que existe é banditismo, violência. roubo. 
lmpunidade. - -

Com este projeto. p::xieremos desbaratar essa quadrilha, exi
gindo que cumpram as normas legais comerciais. Nada mais esta
remos fazendo do que regulamentar uma atiVidade que, hoje. tem 
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todos OS fotos de ilegalidade. seiViodo: arumpliciadamente, para ticas) as pessoas pretas e pardas. 
engordar o assalto e a violência. § 2° Entende-se como produçÕes televisivas as novelas. se-

Enfu:a.. estaremos fechando a inclústria dO assalto, pois!_ riados 00 qualquer tipo de programa produzidos e veiculados pelas 
quando os ladrões Dão tiverem onde colocar o produto do seu rou- emissoras de televisão. _ 
bo simplesmente não o farão por sua improdutividacie C :õSOo~ Tet- Ait. 3° A·~ dos profissionais a que se referem os arti
m.ina.Ddo com a facilitação. ten:ainaremos a ·motiVaçãO. ·negativa g~ _anteriores será a critério da agência de publicidade ou do pro
motivação. que conduz ao -crime muitos marginais de carreira, e dutor. obseivado O D.ecessário registro profiSsional dos ca..D.didatos. 
também muitos homens desesperados. desempregados, na amai Art. 4° Esta lei entr.u:á em vigor na data de sua publicação, 
conjungnapolíticaesocial. - -- -_ -- --- revo~~-dispósiçõesemconttário. 

E impossível a omissão. Seria criininõsa em-legisladores e-
na administração pública. Devemos obstar, por via legislativa e Justificação 

non:nal ~ ~ ~e, a todos nos enve~oDha e que se ~ Um observador estrangeiro que chegasse ao Brasil com 
em mttanqüilidade e pre.JU!ZO I"""~ a SOCiedade. uma preocupação mínima de fOttDU!aruma análise das relações ta· 

. Sala das Sessoes. 22 de fevereirO de_l995_~...., Se~~--~e_:____ ciais f~-~~'º-~-es~pergunta:: oo.de estão negros? 
ned1ta da Silva. A começar pelo avião, o suposto observa(ior dificilmeme 

LEGISLAÇÃO CITADX iria_estar e!ll companhia de negros e negras na tripulação de um 
CÓDIGO CO.MERCIAL BRASILEIRO ªviõç) QU m"'mo cOmo p.ssageiro. E nos aeroportos são encontta

dos apenas como carregador de malas cc como motoristas. Che~ 
Ait.. 311. Quando-·dua~: 6u maiS pessoas, sebdo ao menos gando ao hotel aí também seria Ixruito difícil o nosso observador 

uma comerciaD.te. ie associam pWi fnn cometcial. obrigando-se estar Da companhia de n~gros na piscina oU no reSiatnante. 
UDS como s6cios sOlidariamente ~veis,_ e sendo cru_tros sim~ Ao apanhar pma revista para se distrair em seu quarto, o 
pies prestadores de capitais, com a condição de ilãõ- serem OOiiga-_-~ -nossci observ34Qr procurará a foto de um modelo (feminino ou· 
dos além dos fundos que forem declarados no conttato-. esta asso- masculino) negro e ceiWDellte não encónttari. Então. o nosso obs~ 
ciaÇãO tem a Iiatureza de sociedade em~---- -- --- finado observador desfolhará reviStas-e mais reviStas e s6 encon~ 

Se houver mais de um s6cio solidariamente respoosável. ru trar.i a foto d_e- aJSUD:í negro se hOilVe;f :ã1guma iD.ar.éria de demque 
sejam muitos os encane gados da. gerência ou um s:ó, a sociedade lias páginas policiais. 
será ao mesmo tempo em nome coletivo para esteS~ e em comandi~ Ao ligar sua televisão. ele também não encontraní uma 
ta para os sócios prestadores- de capitais. ~ apresentadora ou apresentador negro. O nosso observador terá, 

Art. 313. Na mesma sociedade os sócios- co!oaD.ditários não 
são obrigados além dos fundos com que_ eDUam ou se obrigam a 
ellti3I' na sociedade. nem a repor. salvo nos casOs -do art. 828, os 
lucros que houverem :recebido; mas os sócios responsáveis respon
dem solidariamente pelas obrigações sociais. pela mesma forma 
que os sócios das sociedades ooletivas (art. 316). 

- V. 11> Legislação Complementar o D«:teto-Lei n• 7.661, 
de 21.0·1945, que revogou o citado art. 828 (Lei de Falências). 

Art. 314. Os sócios oolll3I1Clitários Dão podem ptaticar alo 
algum de gestão, nem ser empregados nos negócios da sociedade, 

· -ainda mesmo que seja como procnt3.dores. nem fazer parte da ftt
. ma Social: pena. de ft.carem solidariamente ICspOD:sáveis como os 

outros sócios; Dão se ootnpieende. porém. nesta proibição a facul· 
dado de tomar parte = deh'betações da socieda4e, nem o direito 
de fiscalizar as suas operações e estado (art. 290). 

(À Comissão tU Asszmros Económicos- d«isão 
temtinativa.) 

_meSJilO~ chap.~_ :qwito reduzidas _de ver a imagem de pessoas ne
-gras-·veicula.das na televisãÕ, e estãs -chances se iomalio mais re
motas quando se uatar de peças publicitárias em qualquer veículo 
de comunicação. 

Mas. ao sair pelas ruas próximas do hotel onde se hospeda. 
o nosso observador certameD.te começará a ver em maior quantida
de a gente negra brasile:ixa... Seu primeiro oontato fatalmente será 
com: as :tnenihas e meninos que penimbulam pelas ruas. na sua 
grande maioria negros, e que lhe pedirão um trocado ou a sobra de 
um wato de comida. 

O conl!aste social no Brasil é espelho do contraste !llciaL E 
tudo isso. é claro. reflete~se nos meios de comJJnicação. No cine
ma e na TV, é regm a imagem ausente do negro. Quando presente. 
esta imagem é invariave1memé estereO~ Apãrecem gexalmen
te como escravos. empregados domésticos, motoristas. sempre em 
função subal~ma e sem vida própria. ~mpre contando a história 
dos ootros, como apêndices dos vetdadeiros persooagens. 

Embora os negros e mulatos representem mais de 44% 
(quarenta e quatro por cento) da população, oonfonne esta!lstica 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'lO,DE 1995 do !BGE, sua presença nos meios de canunicação é mínima. Por 
Dis..,._ bre · Iusã da - - - dos exemplo, quando assistimos televisão no Brasil pareoe que esta· 

r-- 50 a ~c 0 ~ça _ ~s mos vivendo em países europeus, com personagens que mais pare-~ 
nas ~:e~ e~oras-~-~~~vtsaO_ ~ f~~ __;__=- ~-~~~ ~~~ -~ ~~~ clarc>~ dos se~içais. 
peças pu que geriümeme sao descendentes de a:fric3JlOS. OS negros raraiílen~ 

O Congresso Nacional decreta: te aparecem em ·cmnerciais de TV. E quando isso acontece.. são 
Att. 1° As emissoras de televisão devexão ÍDchiir, no míni- _ mostrados_ em papéis secundãrlos relacionados à ''lx>a empregada" 

mo 40% (quarenta por cento} de artistas e- IXofiSSionais hegros Dâ ÕtiO''seiV:içaf obediente". 
idealização e realização de suas produções televisivas. Pesquisa publicada pela Revista Comunicação e Socieda-

Art. 2' As agências de publicidade· e produtores índe· de. de 1991 que analisa a imagem do negro e outras etnias na tele· 
pendentes. quando conu:atados pelo Governo Federal, oo órgãos_ e visão brasileixa. avalia que 01as imagens étniCas na televisão brasi~ 
ele vinculados. deverão. iguaJmente, incluir. no mínimo. 40% de leira são depreciativasT' e que os negros apareCen1 principalmente 
artistas.. modelos e profiSsionais negros na ideiJTização do comer~ em novelas que tratam de assuntos relativos à escravidão. Mas se o 
cial ou amiocio. ~ma refere-se à uma noxela pós-escravidão, então os papéis dos 

§ I' Entende-se oomo pertenamtes I raça negra. oonfonne· . nesros .são basicamente limitados àqueles de empregados, garçons 
oonflguração do IBGE (Instituto Brasileiro de Geognf'1a e Estaús- e serviçais em geral. 
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Conforme a mesma Revista. ''na televisão. os negros apa
recem quase exclusivamente como jogadores de futebol. crimi
nosos. suspeitos ou habitantes das favelas. Notícias sobre o go-
vemo. política ou diplomacia estrangeira. por contrastes, são 
sobre brancos. Nos comerciais, uma saudável população de ho
mens. mulheres e crianças brancas - geralmente bonitos - é 
para ser vista tomando iogurte, bebendo martiJ::Iis, dirigindo car
ros novos. abrindo contas de poupança e encharcando-se com 
perfumes e desodorantes. Ocasionalmente aparece em negro 
como o empregado ou atendente de posto de gasolina". 

Constatamos, pois, .que. apesar de representar um núme
ro significativo de total da população - mais de 44%, como já 
dissemos - cidadãos da raça negra vêem sua imagem veiculada 
de forma restrita e. na maioria das vezeS, em SitUações pejoraü
vas, fazendo dessa imagem uma referência negativa para a so
ciedade, deformando a correspondência entie corilpoSição étni
ca racial da sociedade e a imagem veiculada pelos meios de co
municação. 

Alegam os produtores e anunciantes que o negro não 
tem perfil própria. de consumidor~ Sem entrar no mérito des
sa alegação. por Si só questionáVel e duvidosa. cabe ressaltar 
que. no caso das pc~ras publicitârl.as do poder público. pelas 
próprias cai"acterísticiis dOs objetivOs e serem alcançados. a 
função perti.D.ente não é a comercial. A funç~o é educativa e. 
neste caso. o registro da pluralidade étniCO:..rãcíal tem impor
tância fundamental~ 

O objeti.vO. pois. da apresentação dessa proposição 
é garantir a veiClllação da imagem do negro nos meios de 
comunicação. como mais uma forma de contribuir para o 
resgate da importância do negro na formação cultural da 
sociedade brasileira e para o processo de democratização 
racial. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Beuedita da 
Süva,Senador.L . 

(À Comissão de Educação- Decisão T aminativa.) 

PROJETODELEIN"ll,DE1995 

Dispõe. sobre a educa~ para o trabalho e 
para a cidadania. 

O Congresso Nacicmal decreta: 
Att. 1 • O ensino fimdamelltal e médio paia joveDS e advltos 

trabalhadores e os cursos de alfabetização de adultos incluem. ne
cessariamente, a qualificação profissional. visando à preparnção 
dos esllldantes !Iabalhadores panl o desempenho de tarefas especí· 
ficas; no trabalho. 

Art. zo Os estudantes ttabalbadores matriculados em cur.;o 

de alfabetização de adultos e em curso fundamental e médio :rece
berão bolsas de estudo enquanto estiverem freqüenta!ldo o =· 

§ 1' As bolsas de estndo se desiinam ao pag3mento de 
transporte e à aquisição de material escolar. bem como a fazer face 
a outras despesas relacionadas com o curso. e seu valor será fiXado 
pelos sistemas de ensino. 

§ zoAs empresas podeião deduzir do montante do salário
edocaç.ão devido os valores efetivamente despendidos em bolsas 
de estudo pan seus trabalhadores que freqüentam curso de alfabe· 
tiza.ção de adultos e de ensino fundamental e médio. 

Art. 3° Os professores para os cursos a que se refere o art. 1 o 

setão qualificados pelos sistemas de ensino em CUrsO especifico 
que abrange conteúdo de prepazação panl o trabalho e aspectoS 

metodológicos do ensino de jovens e· adultos. . 
Art. 4° As escolas públicas oferecerão cursos de alfabetiza

ção_ d~ _!t.dultos e de ensioo fundamental e médio paxa esmdantes 

trabalhadores em horário notumo e ep1 peri.cd.o de férias e xecesso 
escolar dos alunos de ensino regular. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Rev_ogam.-se as disposições em contcirio. ·"' 

Justificação 

O analfabetismo é considerado uma das maiores chagas so
ciais do País e uma das expressões mais dolorosas do sistema de 
ensino~ Os meios de acesso à cultura letrada. o CODhecimento e a 
educação Dão são democmtizados quamlo cen::a de 115 da popula· 
ção adulta não sabe ler nem escrever. 

No entanto. analfabetismo é antes conseqüência do que cau
sa dos problemas de mtureza. econômica e social como a margina
lização, o desemprego, a iniqüidade na distribuição de renda. O 
próprio sistema de ensino. enquanto parte de um sistema socialexclu· 
dente e injusto expulsa estudantes das camadas desfavotecidas da so
ciedade pela ameaça de reprovação, pela condenação a sucessivas re
petências, pela oferta de um ensino absttalo e sem aplicação piática. · 

. Os diagnósticos se repetem. apontando a ineficácia dos cur
sos de alfabetização quando desvinculados do b:abalho, da matéria 
da vida dos trabalb.adores. Por maioreS que sejam os esforços para 
eo:adicar o analfaõetismo. o Brasil não tem feito progressos nessa 
área~ Embora tenhamos diminuído o pen:;enrnal de analfabetos. o 
seu número absoluto aumentou. Segundo a Pesquisa Naciooal por 
Amostra de Domicílios- PNAD. em 1983 havia 17.204.041 anaJ. 
fabetos de 15 anos e mais, 1989 o mlmero elevou pantl7.5'ó/ .580. 

Ao propormos. em nosso projeto de lei que os ~de al
fabetização de adultos e os cursos de ensino fundamental e médio 
para jovens e adultos trabalh~dores contenham. necessariainente. 
conteúdo proflssionalizanté - prepantção pant o trabalho, alguma 
especialização. um treinamento para o esforço tanto do aluno tra
balhador quanto do sistema de ensino sejam mais produtivos. É 
n~essário que a educação seja mais eficaz, que os investimentos. 
em tempo fisico e em recursos financeiros dêem melhor resultado 
do que estão apresentando atualmente. 

Para isso. os professores daquele Cl.liSO precisam ser prepa
rados especificamente para o tipo de ensino e as caracteristicas dos 
alwjos. A metodologia pedagógica e os conteúdos dos·= de· 
vem ser adequados à i~. à cultura. à experiência de vida e tta
balho e às necessidades do ambiente proflSSiOnal dos esrudantes. 

- Consideramos. também. que esses ahmos trabalhadores ca
recem de apoio financeiro para pagar o transporte para a escola e 
desta pan casa. pan comprar os livros. cadem.os e outros mate
riais imprescindíveis a um bom ~stlld?· Daí propopnos que fues 
seja dada uma bolsa de estudo. E sabido que os tra.balliadores de 
mais baixo nível de escolaridade recebem os salários mais baixos. 
sendo-lhes dificil arcar com despesas adicionais do estudo~ Da 
mesma forma. é ünportmte que lhes seja assegurada merenda es
colar. pois esses esmdantes saem do trabalho d.ireto paia a escola. 

Por conside!3IIDOS a presente proposição de elevado cunho 
social. uma contribuiçãO impoltab.te paia a reduçãO do analfabetis
mo e elevação do nível de escolaridade dos jovens e adultos traba
lhadores e um cooseqüente aumento de sua produtividade no ~o. 
espe=nos receber. dos nobres pares, o apoio parn. sua aprovação. 

Sala das sessões, 22 de fevereiro de !995. - Senadora Be
nedita da Silva, 

(À Comissão de Educação - Deci.sãtJ T erminariva) 

(*) PROJETO DE LEI DO SENADO N' 12, DE 1995 

Altera a redação do art. 59 do J>eoreio.Lei n' 
7.661, de 21 de junho ae 1945, que dispõe sobre falên-
cias. ----

-(*)Refeito pc:cirx:~ no .anterior 
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O COiJ.RiesM Nacional decreta: - nessas instinlições. em todo os rursos de graduação e p6s-gradua
AJ.t. l 0Õ art. 59 dp Decreto-Lei n°7.66!.-de: 21 de junho de- çãO. ãmcb. que os carididatos não sejalÜ classifiCados no número de 

1945. passa a vigorar com a seguine redaçio: yagasoferecidas.. · · 
, -- Art. 3° Para efeito desta le4 considera-se: - --- - - --
Art.59.·--··-·----··------·-~ ------ -- -~--~------- ----~- ---~- -------·- > > 

§ 1• Os empregados da empresa. falida podetio I - Aluno carente: aquele que não dispõe de si-
el~ger entre si representante legal para participar de tó-- -tuação econ:õznica própria_ ou r~ que lbe permita 
dos os atos ou deliberações de falência. visando a asse- pagar as custas do ensino superior. com renda familiar 
gurar a satisfação dos créditos de narurez:a. trabalhista. COD:i.provada igual ou inferior a 3 (três) sála!fuS míni~ 

§ 2° O representante legal dos empregados prati- mos; 
ca::tá todos os atos em nome destes. necessitando de po
deres especiais apenas paxa receber valores ou dar quita
ção dos créditos uabalhistas. 

§ 3• A eleição oo destiruição do represet~tante Je. 
gal dos empregados. que poderá ío.te,ivir nã administra
ção aa falência em qualquer tempo. ·deverá ser realizada 
em assembléia em que ~ ptesentes_ pelo menos 
metade mais um dos empregados da empresa falida". 

Art. 2° Estalei entra em vigor na data de sua publicação. 

n-Instituiçõesdeensino superior públicas: as 
faa1ldades, -Universidades, i.Dsti.tutos de pesquisa e fun
dações de eDSino superior e de pesquisa. 

-Art- 4° O descuJDPrimento desta lei coostitui infração admi
nistrativa e será apurada pelos Conselhos de Edticação. -em oível 
federal estadual e municipal. através de processo administrativo, 
independente da responsabilidade civil e crimfuaL 
-- - - -Art. 5° As penaHdades administ:cativas a serem aplicadas 
pelo descumprimento desta lei serão as seguintes: 

AI.t. 3° Rev~gam-se as disposições em contiirio. I- adVertência; 

Justificação n- multa de 1.000 (mil) a 100.000 (cem mil) 
UFIR~e 

Em casos de falência., a administração da massa falida tem m _ interdição do estabelecimeD.to. em caso de 
ficado a cargO do síodico. eleito. nos termos da. legislação em vi- reincidência. 
gor, pelos maioreS credores do falido. 

Entendemos que essa sistemática impede uma maior pártici- Art. 6° &.a lei entra em vigor na data" ae sua publicação. re-
pação dos empregados da empresa falida Da admjnjstxação da mas- vogadas as disposiçõeS em coD.trlrio. 
sa., e sendo os empregados do falido os maiores intereSsados em Justificação 
que referida admin.istração lhes garanta a· sa.tisf~ de seus credi-
tes. urge que seja alterado o meca:Dismo de administração da falên- O prOjetO de-lei que ôrli pri>p:.lmos objetiva garantif os prin-
cia. a fim de COirigir essa distorção. clpios constitucionais, dentre os quais: 

Apresentamos. portanto, o pxcsente projeto de lei para per- "Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, 
mitir que os empregados da empresa falida tem ficado a cargo do 0 tr.lba.Ibo, 6 lazer. a segurança. a previdência social, a 
sindico, eleito, nos que poderá participar de todos Os ãtos oU deli- proteção à maternidade e à inf"ancia. a assistência aoS:-de--
berações da falência que visem ã satisfação dos créditos- de nature- sam.parados, na fonoa desta Constiruição._" 
za uabalhisu!. · 

Espetamos conW' com 0 apoio dos nobres parlamentares. a - "Art. 205. O ensino será rniDistiado com base nos seguintes 
frm de aprovar o presente projeto de lei o mais breve IX>SSÍVeL principies: 

Sala das sessões. em 22 de fevereiro de 1995. ~Senado!:a • I- igualdade de condições P= o aresso e permanência na 
. .Benedita da Silva. ~ - - - escola." 

________ Al..im_d.is!~J ~ _proposi~_visa ãSSegurar.-
i.EGISLAÇÃO CJTADA: a) a univer.;alização do atendiniemo escolai' enquan!Oâlreí-----

DECRETO-LEIN"7.661-DE21 DE JUNHO DE 1945 to social; 
LEI DE FALÊNCIAS b) resgjll~Idar o princípio da educação. visando ao aprimora-

mento da dem~ e dos direitos bum>nos; 
---··-------·-------- __ ~-c) re,.gt~3Idal: o princípio da educação enquanto meio de eli

minar todas as formas de discriminação; e 
d) pemútir menor desigualdade no acesso superior. 
Contamos com o indispensável apoio dos nobres parlamen

-----------·-----------,----·----··--- tares para a aprovação dessa iniciativa. comO medida im.prescindí
(Às Comissões de As...;;,s Sociais e Constitui- - vel de cunho social 

ção, Jusriça e Cidadania-decisão temtinariva na última Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995. -Senadora Se-

Ait. 59. A administração da falêJJ.cia é exercida por um sin
dico. sob a imediata clireção e superintendência do-Juiz. 

comissão.) nedita da Silva. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•IJ, DE 1995 

Dispõe sobre a institu'ição de cota mínima de 
20% das vagas das instituições públicas de ensino SU.· 

perior para alunos carentes. 

O Congresso Nacional cleaeta: 
Art. 1• Fica instituída a cctamínima de 2(]% (vfute por cento} 

das vagas existentes ms instinüções públicas de ensino supenar.-
Art. 2• A ccta mínima de ZO% é garantida aos candidatos 

carentes que tiverem preenchido os requisitos legãis de a.dmlssão 

(À Comissão tk Assuntru- Sociais. Decisiiõ Ter
minaliva..) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l4, DE 1995 

Dispõe sobre a· instituiçãO de cota mínima para 
os setores etno·raciais socialmente discrimiDados em 

-- -'instituições de ensino superior~ 

O Congresso Naciopal decteta: 
Art. l°Fica instituída a cota mínima de 10% (dez por cento) 

-de vagas ex1sientes para os-setores etno-ial:::iãis_socialmente discri-
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PROJETODELEIDOSENADO N"lS,DE 1995 mioados em illstimiçoes de ensino superior puôlicas e particulares. 
federal, estadual e lllllilicipa!. 

Art. zo Esta cota é garantida aos candidatos dos serores Estabelece regras para a doação e extirpação 
etll.O-IaCiais social:mente discriminados que- tiverein preenchido os de órgãos, tecidOs e partes- do corpo humano, para 
requisitOS legais de admissão nessas instituições, em todos os cur- fins 4.«: transplantes, e dá outras providências. 
sos de gtaduaçio e pós-gtaduação que ofereçam o mfuimo de 10 0 ~so Nacional decreta: 
va~ ainda. que os referidos candidatos não séjâbJ. classificados Alt.. 1 o É permitida a doação do corpo e extirpaç.ão de teci-
no número de vagas oferecidas. dos. órgãos e partes de cãdá.veres paxa fiDs de transplantes oo fina.-

Art. 3o Pai:a efeito desta. lei. considera-se: lidades tei:apêuticas e científicas. 
I - setor etno-racial socialmente discriminado: es- Art. ZOA utilização -do COipó ou a extirpação-de partes para 

rudantes negros e índios; o aproveitamento a que se refere o artigO anterior deverá ser prece-
li - institriição de ensino superiOr: faculdades. dida da prova incoDr.está.vel da morte.. 

universidades. instituições de pesquisas e fundações de § 1° O d001mento comprobatório é a declaração de óbito 
ensino superior ou pesquisa. subscrita por 3 (três) médicos, no mfuimo, precedida de compro

vação de ausência de atividade cen:bial demonstrado pelo Ele-
Art. 4° O descumprimento desta lei constjtui infração admi- troencefalograma (EEG), e ausência de batimentos cardíacos.. por 

nisttati.va e será-apwada-pelos Conselhos de Educação em nível ma,jsde5 (cinco) minutos. 
federal, estadual e municipal, indepeudeme da responsabilidade ci· § z• Na forma da lei, é permitida a disposição gratuita do 
vil e crimi.naL pxóprio corpo. no todo ou em parte. depois da morte para fms tera· 

A.tt. 5° As penalidades a.dmmistrativas a serem aplicadas pêuticos. científicos e de ensino. 
pelo descumprimeriro desta lei seriq ;s seguintes: -§ 3° A remoçã.o somente será feita no cadáver de quem e!!1 

I_ advertência;. vida. haja autoriza4o. através de instmmento público. ou pa.rtiat-
II _ multa de 1.000 (mil) a 100.000 (cem mil) lar, subscrito com duas testerm.mhas. 

UFlR; e. An. 3° A declaração será remetida a estabelecimento legal-
m _ interdição do estabelecimento, em caso de mente autorizado e por esta comunicado. dentro de uma semana. 

reinciÇência. ao Departameoto Nacional de Saúde Pública do MiniStério da Sa:ú· 
de, para que seja aJ:KX.ado e t:ransmitido aos demais estabeleCimen· 

A.tt. 6" Esta lei entra.-eD:fvigOr na data de sua publicação. re- tOS em condições de~ as remoções permitidas por lei 
vogadas as disposições em coutr.írio. ~ ~~ -- ~~ • ~- § I • O ato de disposição pode ser revogado a qualquer tem-

Justificação po, constituindo ato de legítima vOntade. 
§ 2" A autorização escrita poderá ser substituída post mor· 

Os setores etno-raciais -repreSentam patt::ela significativa eril teoi, pelo consentimento. atmvés de instrumento público ou parti· 
nossa sociedade. calar, subscrito por i (duas) testemunhas. na seguinte ordem pre· 

A composição étnica da população brasileira acusa que - -ferencíal: -
44% (quarenta por cento) do nosso povo é afro..bxasilç:iro, isto é, a) o cônjlge não separado e Da falta dest~ sendo o morto 
descendentes de raça negra (pretos e pardos. confOnne a denomi- solteiro. separado judicialmente ou viúvo. quem Com ele haja vivi.: 
nação do IBGE). Independente desta estalistica, setores e!Iio-ra- do, em estado de casado; 
ciah permanecem mar~naljzados. b) os descendentes; 

As razões históricas, sociais, econômicas e cUlturais desta - c) os ascendentes;· 
. · Clesproporção e exch!são são coohecidas. A g3I3lltia de uma cota d) os irmãos; 

mínima. de 10% (dez por cento) em instituições: de ensmo superior e) os demais colalerais. 
Dão resolve o problema estrUttnal.. mas cria um precedente para § 3° Os relativamente incapazes seiio representados por 
minimizar esta injUstiça e atenuar a exclusão qu~ desfaz. na práti~ seus pais. tntores ou c:w:adores. 
ca.. todas as garantias coo.stitucioDais de igual acesSo ao ensino, § 4° Os relativamente incapazes e os analfabetos some01e 
coo.fonne detetmina o art. 206. --- poderão maniÍestar sua vontade através de instrumento público.. 

. Não podemos nos esquecer que a Constituição Federal tam. Art. 4° Fica definida legalmente a figura. do doador como a 
bém aímna, em seu art. 205~ que: "A educação, direito de todos e pesSoa: que:, por escrito e a qualquer tempo, ou oralmente e na pre
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a sença de. pelo merios, duas testemDnbas. autorizar que seu corpo 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da ou partes especificadas do mesmo. sejam utilizados. após a sua 
pessoa. seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica- morte, para fms terapêuticos. õu de ensino e pesqúisa cielllÍ.fica. -
ção para o trabalho". Art. 5° Realizada a remoção de &:gãos. tec~. ou partes. o 

Sendo assim. este projeto de lei vem regulamentar e tornar cadáver será devidamente e condignamente recomposto. sob as pe
efetivas as disposições constitucionais. Mas. acima de melo, a ga- nas do art. 212 do C6digo Penal 
ra.utia de uma cota mínima de 10% de :ma1I:Ículas entre os candida- Ait. 6° É permitida a retirada de 6Igãos e-tecidos ou partes 
tos dos setores emo-racia.is socialmente discrimiij.ãdos que tiverem dos cadáveres dos indigentes, para. fins humanitários de ateJJ.di
preenchido os requisitos -de vesu"bular ou con~. objetiva mini- mento do prOblema médico específico- 6u SuprimentO aos bancos: 
mizar a desigualdade que interfere no direito i educação. que to- de trimsplai:ites b.timã.OOs que funcionem legalmente no País. 
dos deveriam ter igual acesso. A:rt. 7" É permitida mais de uma extirpa.çi6. a critério médi-

co, na forma do dis{xJS-to neSta lei. - -
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995 ..... Senadora Be- Art. go Fici.-criado. a título de incemivo. 0 Selo d.oa.doc _ 

nedita da Silva. 

(À Comissão de Educaçãâ - Decisão T e.nninati· 
v a) 

que gcnantirá priOridade a.os seus portadores, no atendimento hos-
pitalar. 3:m~latorial, na obtençãO de financiamento DO sistema de 
crédito na.cionãl. estadual ou municipal. - . 
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§ 1, Na forma deste artigo. cada doador credenciado nos vá~ 
rios pontos do país. receberá um selo em sua identidade e será ca
dastrado no sistema coiiiput.adori:zado de assistência médica e no 
sistema financeiro em todo o territõrio nacioo.al-

Art. 9° A extirpação e remoção de órgãos de cadáveres dos 
doadores mortos em conseqüência de acidente. homicídios ou sui
cídio. somente poderão ser autorizadas por médico legista oficial, 
ap:Ss a conclusão da autópsia. 

Art. 10. As extiipações devem ser efemadas, de preferência 
por médico da equipe encam:gada do traDsplante e, sempre que 
possível. na presença do médico legista oficial oU pelo menos um 
dos que atestaram óbito._ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Art. 11. O Ministério da Saúde mameri a fiscalização dos -
estabelecimeDtos autoriz1.dos. podendo, em caso de infração, oo ir
regularidades na adequação de pessoal. equipamentos e procedi
mentos éticos. suSpender a autorização e credenciaménto. 

Art. 12. O Ministério da Saúde terá o prazo de 120 dias im
piOIIOgá'teis para elaborar a regulamentação desta lei a partir da 
data de sua publicação, que será aprovada mediante ato blrixado 
pelo Poder Executiv.o. 

Art. 13. Esta'lei enttaráem viJ>brnadatade sUa publicação, 
revogadas as disposições sem contiárÍO. -

J ustilicação 

As recentes e miiacu!osas descobettas da medicina txaduzi
das em engenhosos processos cirúrgicos que ampliam de fozm.a in-
calculável as possibilidades de recuperação e sobrevivência da es
pécíe humana. consubstanciam uma vetdadein revolUção científi
ca qlle está a exigir a refoD:!fulação dos conceitos.- éticos e legais no 
tocante à remoção de ét"gãos ou tecidos de cadávetes humanos 
para rms terapêuticos ou ensino e pesqUisa médica. 

PreljmjnarmeDte, tení de ser implantada a mentalidade no 
povo brasileiro e em todos os povos do mundo, de que doar o cor
po ou alguns de seus órgãos ou tecidos após a morte.. para Ims te
rapêuticos ou científJ.COS, é além de uma forma de sob_revivência 
física. um dever humanitário. 

Existem já em nosso Pais, bmcos de olhos nos grandes cen
tros médicos e já se praticam experiências de t:ra.D.Splan.tes de vá
rios órgãos buman.os. com total ou relativo êxito. Mas. na opinião 

·onânime de todos os médicos especialistas. há um grande óbice a 
embaigar o fimcionaÍllentO desses avançados setores: a falta de 
doadores. A gnmde maioria dos que estão são, em pleno uso e vi
gor de suas faculdades físicas, não lembram dos milhares que es
tão enfexmos. incapacitados para uma vida normal e sem condiçõ
es de sobrevivência. a espera de uma pessoa :tisica que bem poderá 
ser doadora sem nenhum esforço oo sofrimento, para seu seme
lhante, após a irnicOnivel morte. E existem abnegados cientistas, 
inteiramente debruçados às experiências médicas, mergulhados na 
luta desigual coD.tra a doença e a morte, que se sentem ~espeta
damente amarn.dos por falta de material panlr.lbalha:r. E esse ma
terial são 6Igãos ou cadáveres humanos. 

Em São Paulo, na Clínica Oftaimológica do Hospital das 
Clínicas e no Estado do Rio de Janeiro, Da Clínica Oftalmológica 
do Hospital Pedro Ernesto e em Brasilia. existem equipados cen
tros cinírgicos especializados que muito têm contribuído para o 
aumento das estatísticas de transplantes de c6meas com êxito total. 
Mas existe grande número de pacientes a espera do material. a fmt 
de se submeter à intervenção cirúrgica que lhes devolverá a visão, 
sendo mínimo o número de doado=. E será de todo oportuno fri. 
sar. que muitas opexações desse gênero, levadas a efeito no Rio de 
Janeiro. somente foram possíveis em virtude aa remessa. de olhos 
do Banco Nacional de Olhos do Estado da Coréia.. Anote~se, ain
da.. que o material desse banco é fornecido por doadores particula-

res :naquele país e que são inteiramente grátis. devendo os interes
sados pagar apenas as despesas de viãgem. Sendo tecido vivo. têm 
uma dUiação de 36 horas o que faz com que todas as operações 
aqui realizadas sejam de urgência. 

Quando i·dispusíção do art. 6" da legislação que ora ofere
cemos, permitindo a retirada de órgãos ou tecidos dos cadáveres 
dos indigentes, desejamos que seja compreendido o loogo alcance 
do mesmo. Não se trata de menosprezo por descoohecidos. Ao 
contrário, inúmeras razões de ordem humana. sentimental social e 
científica nos impeliram a legislar nesse sentido. Além de estar
mos dando uma alta e dignificante fmalidade a ser cumprida, após 
a morte. por esses seres humanos, fomos conscientiza.dos pelo co
nhecimenlD de que novas e avançadas técnicas estão sendo desen
volvidas para a conservação das várias partes do orgaDÍsmo huma
no após o 6bíto. No hospital de Westminster, em Londres~ está 
sendo elaborado um novo processo de congelamento profundo dos 
olhos doados, mediante a qual é possível conservar cómeas huma
nas até uin mês. a temperatura de menos de 79 graus e em seguida 
transplantá-las para pacientes. Esse método visa revolucionar to.

~ os que já vê:ça !iõ.endo aplicados, a ioiciatiVa tem tido sucesso 
notável Dos 9 ~ operados nesse hospital. com esse sistema, 5 
I;eCUperaram a visão~ 2 se acham em processo de recuperação e em· 
apenas 2 casos deixou ~ ter êxito a operação ~ido aos riscos ci-
Iiírgicosn~ - - - -

No campo lesa! temos graves deficiências. Existe legislação 
que pennite a doaçi!o de &!lãos pan serem extizpados para fms de 
transplante mas que espera. bá anos, sua regulamentação. Além do 
mais, apesar de já constituir ·um marco impOrtante- necessita ser 
fOIID.Ulada. paxa acompanhar a e'lQlução dos acontecimentos cientí
ficos e a riova mentalidade citJe se implanta. principalmente no es
trangeiro- õ qtie devêmos imitar. É necessário que o processo da 
doação seja ampliado e simplificado ao máximo, sob pena de não 
s~ conseguidos ~s práticos, mormeme considerando-se 
a preméncia com que devem ser :realizadas as intervenções de ex
tirpação em virtude da petecibilidade dos 6zg!os hunlanos e a ne
cessidafie de imediatos processos de delicada conservação. 

E imperiOso que se crie no Brasil uma mentalidade doadora. 
E é l:)om qu~ reflitamos sobre as recentes experiências realizadas 
em toda a Africa do SuL Numa delas, onde há sevexas leis do 
apartheid que dividem a .poixl1ação em dois grupOS - brimcos e 
não brancos - com seVeras pmições a qualquer transgressãO; nada 
puderam fazer no sentido de obstar o progresso científico que se 
colocou acima dos insensatos preconceitos e disenções. Foi trans
plantado o coração de um homem b~co e nenhuma argüição 
pseudolegal se ooviu. A causa era tão soberana. tão respeitável, 
tão sagrada que silenciou os ferozes segregacionístãs. 

E além do mais, trata-se ieoril de matéria constitucidnal, 
pois a Constituição Federal em ~ liDhas mestras. prevê e requer 
em lei ordinária, o -disciplinamento do assunto. 

Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995.- Senadora Be
nedita da Silva. 

(À Co,;,.issi, de A~~- Sociais - d~císão_-;~;.. 
minativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N'16, DE 1995. 

Toma obrigatória a menção do quesito "cor" 
em documentos e procedimentos que esPecifica. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art.l'O item 2' do art. 54 da Lei n'6.Q15 de31 de dezem

bro -de 1973. passa a vigorar com a-seguime redação: 

''2) O sexo e a cor 4o registrado."_ 
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Ait. 2° Deverá cons:rar nas fichas âe registro escolar, nos es
tabelecimentos públicos e privados. a cor do aluno. 

Art.. 3° Os hospitais, postos de aten&mentos estabelecimen
, tos médicos, públicos ou privados, devedo fazer constar nos pron

tuários a cor do paciente. 
Parágrafo único. Os instiOJtos de medicina legal devetão fa

zer ~nos seus registros a cor da vítima peridada. 1 

A.rt. 4° Deverá constar nos registres policiais a cOr das pes
soas detidas. 

Ait. 5° O não cumpritiiento do dispost"o nesta lei implicará 
em multa de 100 mil URFI. que seci destinada ao Ministério da 
Educação e Desporto pam aplicação ein programas educativos. 

Ait. 6° Esta lei emra em vigor na data de sua Jllblicação. 
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Enquanto o Brasil não assumir sua identidade africana. a 
maioria de seu povo estará. alijado do conjunto da sociedade. 

O mito da demoaacia e igualdade racial não resiste a uma 
2IJilise mais detal\>ada da realidade social brasileira. A diferença 
abismal existente entre o mundo branco e o não branco é demons
trada an:avés da avaliação de qualquer indicador social. 

Por ex,emplo: as pesquisas revelam que 70% dos meninos e 
meniDas de ruas '!5sassinados por grupos de extetmínio são de cor 
DegiL ~-

Gallham alé (três) salários IllÍDimOs: 59% dos biancos, 79% 
dos pardos e 83% dos pretos. 

Gallham mais de !O (dez) salli:ios lllÍDi!DOS: ·1,5% dos pre.. 
tos,3% dos pm:dos e 11% dos bl"3llCOS. 

Têm carteira de ttabalbo assinada: 48,8% dos pardos. 52% 
dos pretos e 64% dos brancos. 

Nas ocupações manuais, de pteSta.ção de serviço, na agrope
cuária estão: 42% dos biancos. 57,9% dos pardos e 59.7% dos pre. 
tos. 

Nas ocupaçõeS de mvel mais elevado (admilJis1Í,!iivas, téc
nicas e científicas): estão 8% dos pretos, 12% dos pa!dos e 269 
dos brancos. ~ ~ 

Estas estatísticas demonslllllll que, no Brasil. a pobreza tem 
uma CCI[', tem algo a ver com a identidade racial e ela é predomi~ 

. · · nantemente não-bral).ca. Este fator é decisivo quando falamos em 
· temJ.OS de cidadania em nosso País. onde denominações ccmo 

criança e adolescente estão associados aos brancos. Menor aban
donado. menor carente e pivete estão aSsociados aos negros. 

Neste sentido a questão da identidade nacional é ftmdameu. 
tal pam a constiUção da cidadania plena. Não só pam os negros. 
mas .Pa.Ia todos nós. brasileiros. 

Apesar de contribuir. com sua culttua,. nestes quatro sécu
los. para a formação social do Brasil, o negro não está totalmente 
inserido na articulação dessa identidade nacional Os meios de co
municação. a escola, através dos livros didáticos, têm veiculado os 
valores culturais brancos. de origem européia., como o padrão ideal 
na cultura brnsileira. Com isso. criou-se uma imagem irreal artifi
cial do Brasil um país multirracial proftmdamente caracterizado. 
élníca e culturalmente pela herança africana. 

Apesar do levantamento realizado pelo IBGE. foram :iDSufi..-: 
cieDtes os critérios a4otados pata quantificar a população negra. 
Nosso Pro,Fto de Lei vem de encontro a este objetivo. que é quan
tíficar e especificar a população negta. co!l!ribuindo também pam 
a formação da consciêo.cia. de nossa sociedade da sua pltn:alidade. 

O presente Projeto de Lei toma obrigatória na rotina de de
temrinados órgãos, públicos e privados, bem como nos assentos de
nascimento. a menção à cor da pessoa objeto de registtp. sendo, 
oois. :?~posição que em muito contribuD:á para o nosso ordena-

menr.o jw::ídico. Contamos com o ~io dos ilustres Pares no Con
gresso Nacional para a sua aprovação. 

Sala das sessões. 22 de fevereiro de 1995.- Benedita da 
Silva. Senadora 

LEGISLA.ÇÃO~C!TADA 

LEIN"6015-DE31 DE DEZEMBRO DE 1973 

D~ sobre os ngistros públicos,. e dá outras 
providências 

Art.. 54. No caso de ter a criança nascida mortA ou no de ter 
morrido na ocasião do parto, setá. não obstance. feito o assento 
com os elementos que couberem e com remissão ao do óbito. 

A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania 
-Decisão t.emrinativa -- -

PROJETO DE LEI DO SENADO N°17, DE 1995 

Autorizo o Poder Exeartivo a instituir, no âm
bito du Departamento de Polícia Federal do Ministé
rio da Justi~ delegacias cspecializ:ada.s em crimes 
raciais e dá outras providências. 

O Congresso Nacional deereta: 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a instinlir. no âm

bito do Departamento de Polícia Federal du Ministério da Justiça. 
Delegacias Espeeializadas em Crimes Raciais. 

§ ! 0 As Delegacias Espeeializadas de que trata este" artigo 
deverão ser criadas, no pxazo de 120 (conto e vinte) dias, contados 
da publicação desta Le~ em cada capital de Estado e no Distrito 
Federal. 

§ zo Os órgãos oficWs instituídos por este artigo serão pla
nejados, controlados e fiscalizados pelo Departamemo de Polícia 
Federal. 

Art. 'r As Delegacias Espeeializadas em Crimes Raciais te
rão :inalmbência: de apurar iDftações aos dispositivos constitucio
nais abaixo: 

~ "ArL3°,1temiV: 
Art. 3• Constitllem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Bmsi.l: 

IV - Promover o bem de todos. sem preconceitos de origem. 
raça. sexo.~· idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Art. s•;xu e XLII: 
An. 5° Todos são iguais perante a Lei. sem distinção de 

qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País. a inviolabilidade do direito à vida. à hõerdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade. nos termos seguintes: 

XLI- A Lei punirá qualquer dis<:riminação ar.ntatória dos 
direitos e liberdades fundamentais; 

XI..ll - A ptática do racismo constituí-crime inaf13.I1Çável. 
imprescritível, !rojeito a pena de reclusão. nos te:c:nos da Lei.'' 

Art. 7°,:XXX 
Ait. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e turais, além 

de outros que visem a melhoria da sua condição social: 
XXX .... Proibição de diferença de salários, de exercícios de 

funções e de outros critérios de admissão por motivo de sexo, ida
de, cor ou estado civil". • 

Parágrafo único. Serão também da competência das citadas 
Delegacias Especializadas a apmação dos crimes enumerndos na 



Fevereiro de 1995 ANAIS 00 SENADO FEDERAL 219 

Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que defme- os crimes resul
tantes de preconceito de raça ou cor. 

N:t. :;o As Delegacias Especializadas previstas nesta Lei se
rão dotada$ de toda a infra-estrutura de pessoal e-material das dele
gacias comuns, para eferuar diligências. instaurar ibquén1os- e re-

• metê-los ã autoridade judicial. __ 
Panígi:afo único. o Cargo c!< Delegado limiar sen\ privatiVo e-

ocupado por bacharel em Direito. estrut=do em caneira. dependendo 
de comeúdo e de prova de títulos. de fotmação humanitária e sociológi
ca. objetivando coibir as clifereotes fomta.s de_di~ioãçoo mcia.l 

Art. 4° O Poder Executivo, na regulamentaçãO desta· Lei,. no 
ptazo c!< 120 (cento e vinte) dias, estabelecerá medidas comple
mentares indispensáveis à sua fiel aplicação. 

Art. 5° Esta lei entrará em vigor na data de Sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Compete ao Congresso Nacional. com a sanção do Presi- _ 
dente da República (Art. 48, XI. da Constituição Federal), clispor 
sobre a criação. estcyl~ e atribuições dos MiDistérios e órgãos 
de Administração Pública. 

Em nosso País, continuamos "cônvivendo com os crimes :ra
ciais que. em sua essência. discriminam pessoas em -razão de cor. 
raça. ou etnia:., impondo-lhes tratameD.to diferenciado, ofensivos e 
humilhantes. causando-lhes sérios·prejuí.Zos morâis. e, not.ada.IPen_
te, traUmas psicológicos. 

Houve ~ em que certos crimes raciais: foram Considera
dos "crimes contra a humanidade", como o antijudaísmo e o 
apartheid da África do SuL Hoje, felizmente. toda a bumamdade 
está ciente da iiieilltência de raças superiores. -os que se julgaram 
super-homens,. estão em nossos dias. extintos. 

Temos. através deste projeto de lei, com fulcro nos dis]_xlsi
tivos erradicando o tacismo criado pela Constituíção vigente e 
pela Lei n° 7.716'89. a possibilidade de apagar de vez essas man
chas de fatos e de OCOirências de discriroin.aÇão e preconceitos ra
ciais que até bOje; lmnca úoham alcaD.çado, por diferentes razões, 
as portas da Justiça. 

Ensina-nos o notável jurista Dalmo de Abreu Dallari sobre 
o racismo: 

''Na _base de tudo está a formação de uma. nova 
consciência. que deverá abranger negros e não-negros; a 
consciência do valor fundamental e da igualdade essen
cial de todos os seres humanos. com :reooob.ecimento de 
que os vícios e as virtudes, as qualidades e os defeitos. a 
boudade e a maldacl< dos indivíduos não &pendem de 
sua raça. e da cor de sua pele e são. em grande parte. pro
duro das CODdições sociais impostas a cada um.*' 

As Delegacias Especial.izad:a.s em questão combaterão fillal
mente as ocorrêDci.as raciais e os precoD,Ceitos cOm a eficiência 
que se fará necessária. CIIadicando fatos como proibição velada a 
clube~ restaurantes. elevadores. moradias. bares, anúncios racis
tas. anedotários- estereotipados. manifestações neofascist..as., pre
conceitos cootra regiões e ocoxrências similares. 

Tais Delegacias ESpecializadas tomam-se :impresci.Ddíveis e 
extraordinariamente importantes ao evitar a concepção de supe
rioridade de uns. o assassinato de negros. o atentado coo.tra uma 
rádio nordestina ou a destruição de lápides em cemitérios judaicos 
ou de outras etnias. 

Submetemos o importante assunto à elevada consideração 
dos iiJSigri.es paflimientares brasileiros. 

Sala das Sessões, 22 c!< fevereiro & 1995. - Beuedita da 
Silva, Senadora 

(À Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadania 
-Decisão Tenninativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 18, DE 1995. 

·.Inclui a disciplina "História e Cultura da Áfri
ca"' nos a~rrículos que especifica, 

O CoDgJ;OSSO Nacional decreta: 
Alt. tt' É incluída, no ensino de 1° a 2°-_g:ranS, e DO de Gta

duação em Hist6ria. a cliscip!ina. "Hist6ria e OJ!tUia da África". 
Art. 2° O Poder Executivo. através de seu órgão competen

te, regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias, coDI.ados 
a partir de sua vigência. 

Art. 3° Esta lei eDita em vigor oa data de sua publicação. 
Art.. 4° Revogam-se .as disposições em conlririO~-

Justificação 

_A sociedade brasileira é o produto de ttês etnias:· a portu
guesa, a africana e a indígena. e as características básicas. que por 
elas nos foram legadas. contnbuíram para a estrutliia.ção da nossa 
cultUia e da pzópria_personalldacl< do ho~m btasileiro. 

Herdamos do português a tendência para o lirismo: do ín-· 
dio, o espírito coo.tempJ.ar.ivo; do negro, o án:iót-ãnanu:eza e a nos
talgia. 

O perfil culn.ual da nossa História nos revela a presença do 
negro em manifestações artísticas. costu.mes,. hábitos, comidas e na 
propria religiosidade, além dos milbares oo vocárulos africauos 
inoorpoxados ao nosso idioma. 

O estudo amopológi"' do btasileiro não pode cl<ixar de vê
lo assencialmcnte ligado às cultuias uegrns, íncorpo:radas à sua 
pxópria cultu!:3. 

Para se ter CODSciência do papel que as cultuias africanas 
dasempenham ua fomração da nossa sociedade, e da nossa cultuta. 
é indispensável o conhecimento e a própria restauração dos valo
ies, formas e temas da ttadição africana.. adaptação aos nossos pa
drões tradicionais de comportamento, assim. a nossa problemática 
contemporânea. 

; No complexo cultnral histórico, são ·encontradas influências 
africãnas nãO só-no Brasil e em toda a AmériCa. como também em 
todos os demais páíses pÓr oncl< fo= espalhados africanos aua
vés dos tempos. 

O folclore de origem africana se emaíza por toda a Améri
ca. Os ritmos dos atabaqUes esão presentes Wlto na música afro
brasileira como na afro-americana. 

A m.a:Ilifestação do sentimento de africanidade na cultura 
bp.sil.e.ira aparece. em toda sua linguagem e imagens. nos elemen
tos nlusicaiS, nas práticas rituaiS e fetích~. nas artes, na cozi
Dha. no sillcretiSmo religioso. já não apenas como traços de nossa 
antropologia. mas passando a se constituir, hoje, uma uwão iDdis-
sohível da realidacl< nacional 

·Na cozinha. o azeite-de-dendê. pimentas, ervas e receitas 
próprias, como d aca.Iajé, caruru, vatapá, efó e tantos outros. são 
valiosos legados que nos foram trazidos pelos africanos. 

Os instrumentos JllllSicais - atabaques, tambores. marimbas. 
berimbau, agogõ. cabaça. Ill3<30á- todos c!< origem africana, mo
vim.emam e acom.panh.am. variados ritmos e danças típicas, como o 
maculelê, a capoeira, o caxam.bu, o m.a:racatu, o coco. o carimbó. o 
maxixe, e a expressão maior do ritmo brasileiro - o samba - que 
os negros davam o_nome de .. ~a". 

As atuais "escolas de samba'~ que boje CO!JS!ituem a maior 
attação do nosso camavat- exibindo suas baterias, passistas. fan
tasias aleg6ri~ numa exPressiva demonstraçãO coreográfica de 
arte popular- têm suas r.úzes afri= 
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Há ainda o sincretismo religioso. forma de aculturação recí
proca, onde é possivel encontrar para cada 11orixá", o santo católi~ 
coque llie CO[['Csponde.. 

A história dos mov.imentos negros no Bruil está presente 
nos quilombos, que expressam momentos decisivos no cenário po
lítico. quando os escravos entenderam a necessidade da org:a.oiza
ção e participação coletiva. caminhando no sentido da conquista 
ou da garantia de seus inalienáveis direitos humanos. 

Somente através do coohecimento da História e da Clltura 
da África é pOssível entender as teOrias e mensagens da "negrim
de"- movimento de af'm:nação coltural e política. que envolve tan
tos os negros africanos. em particular, como os seus descendentes 
espalhados por todo o mundo, perm•nec<nclo fielmente ligados às 
suas ori_gens.. 

E necessário incentiVai" OS esmaos afriCanos, a fim de possi
bilitar à juventude brasileira o conheclmento e a Valorização de 
sua herança cu! tum! negra. · 

Objetiv"amos. com o presente projeto de lei. a inclusão da 
disciplim "História e Olltura da África" nos CUIIiculos de ! 0 e 2° 
graus. e no Curso de Graduação em História, como meio de for
mar a consciência ao papel que as ~turas africanas desempenha
Iam na foiina.Ção da nossa sociedade e da nossa própria cultura. 

A aprov~ da medida ora proposta signifi=á, pois. apre
servação da ri:Lemória do negro, COiliO um -dos e~emem.os formado
res da culttlra brasileira e de seu patrimônio hist6ri00 e artístico. 

Sala das sessões, 22 de feve"'iro de 1995. - Benedita da 
Silva. Senadora. 

(À Comissão de Educaçãr; -Decisão Tuminati-
v a) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 19, DE 1995 

Obriga a inserção da advertência, oo rótulo 
dos recipientes de bebidas alooólicas, de serem os 
efeitos destas bebidas prejudiciais à saúde, e dá ou· 
tras providências. 

0 Con!9"'SSO NacionaJclecreta: 
Art. 1 o As empresas produtoras de bebidas alooólicas ficam 

obrigadas a inserir. no rótnlo dos recipientes de seus produtos, de 
f~ claia e legível, a seguinte advertência: "O Ministério da 

. · Saúde adverte que Q consumo deste produto pcrle provocar pro--
gressíva degeneração física e mental''. 

§ 1° A advertência constaD.te deste aitigo deve também figu
=. 

I- no rótulo dos recipientes de bebidas alco6!icas importa-
das: 

. II - nas mensagens !'lblicitárias dil:eW; realizadas através 
da imprensa falada. "escrita. televisionada e demais meios publici
tários. 

Art. 2° A publicidade ou propaganda de bebidas alcoólicas. 
através de qualquer meio de CODlUllicaçãÓ, deverá obsetVar os se
guintes princípios: 

I - não sugerir o consumo exagerado ou irresponsável. nem 
a indução ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebração 
cívicas oo religiosas; 

TI- não induzir as pessoas ao consumo. atrihlindo à bebida 
alcoólica propriedades calmantes ou estimulantes; 

m - Dão associar idéias ou imagens de maior êxito na se
xualidade das pessoas, insinuando o aumento de virilidade ou fe
minilidade de pessoas que ingerem bebidas alooó!icas: 

IV- não sugerir ou induzir o consumo em locais ou sitUa-
ções ilegais ou perigosas; . _ 

v - não incluir. em imagens ou sons. patticiwções de 
. crian~-ou adolescentes.. nem a eles dirigir-se. 

Art. 3° Na regulamentação, n~ prazo de 120 (cento e vinte 
dias), o Poder Executivo estabelececi. as penalidades a que estão 
sujeitos os infratmes da presente lei 

Art. 4° Esta lei entta em vigor na data de sua publicação. 
Ait.SORevogam-se as~ em contrário. 

Justificação 

O alcoolismo é collSidetado pela Otganização Mundial de 
Saúde e pela Associação Médica Americana como a terceiia doen
~ que mais mata no mundo. perdendo somente paxa as caxdiopa.
tias e para o câD.cer. além de concoiiei' para vários tipos de câncer. 
por ser um processo que destt6i o indivíduo rmco. moral emocio
nal e espiritualmente. 

O álcool age cliretamente no sistema nervoso "Central do in
divíduo;. em pequenas doses. atua como excitantes; apóS· tris do
ses. provoca uma redução na capacidade motora. no julgamento 
crltico e certo descontrole com relação à fala. Ingestão de grande 
quantidade de álcool aumentam o funcionamento dos neurotr.ms
nllsSores do Sistema Gaba (mecanismo do cérebro :tesponsável pe
las fimções imõitórias~ Por isso. quanto ma;s ativo a Gaba, majs 
deprimido fica o indivíduo. 

Além de causar depressão. ansiedade. criSes de i.tritabilida
de e levar a comportamentos neuróticos. como ~aústia. fobias e 
histeria. a ip.gestãq excessiva pode levar a problemas sérios de or
. dem fisica. afetanclo fígado. rins, pâncreas e coração. O álcool di
minui o apetite e. eni conseqüência. a quantidade-de vitaminas do 
complexo B em todo o cxganismo. diminuindo a resistêocia de fi
btis e músculos. O músculo cardíaco fica mais vulneci.vel e o indi
víduo começa a apresentar- crises de hipertensão. cbegandq_ às dis
trofias. 

O figado começa a. acumular gorduta resultante do baixo 
merabolislllOy gerandg a "estealose" (bn:acos que vão se _formando 
no órgão devido à destru.ição das células hepáticas). 

E o mais gmve é que. nos últimos anos. tem havido ctesci
m.ento na incidência do alcoolismo entre jovens a partir de 15 anos 
de idade e também entre mulheres. Já temos uma mulher para cin
co homens alcoólatras. 

' Responsável por 51% elos casos de internações em hospitais 
psiquiátricos do TI'JAMPS de indivíduos com distúrbios mentais e 
por-78% dos atendimentos de emergências, o alcoolismo provoca 
54% elos acidentes de trabalho. 

No Brasil, o álcool também é responsável por 90% dos atos 
de violência contra a mulher. O marido bebe. toma-se violento 
smrando a m:iJ.Iber e os :filhos, deixa faltar alimentos em casa e fica 
sem disposiçãO para o trabalho. 

Uma pessoa pode ser considerada alco61atra quando o al
coolisrilo adquire tal i:r:opxtância na sua vida que todas as outras 

- ati.vidades são por ela postas de lado e perdem o valor. O alcoóla
tra investe todas as suas energias na busca do álcool e do prazer de 
beber. esquecendo o trabalho. o País. a família e a própria saúde. 

Há uma correlação clara entre crise econômica e consumo 
de bebidas alcoólicas. Estatísticas indicam que 47% elos desempre
gados acabam entregando-se ao alcoolismo. 

Alguns calculam que 10% da população btasileira sofrem 
da síndrome de dependência elo álcooL O álcool responde por cen
tenas de acidentes rodoviários fatais por ano e por quase metade 
da separação de casais. 

Esta iniciativa objetív~ também que as ~ssoas sejam me
lhor orientadas sobre os maleficios provocados pelo coilsumo de 
bebidas alcoólicas e cbamar a atenção das autoridades responsá
veis para que tratem o ~buso alcoólico tão seriamente quanto a 
campanha 0011tra drogas. pois álcool constitui também uma droga, 
e das mais des~idoras. porquanto seu ~o é livre e está per-
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manentemente à disposiçã<) dos interessados. Pode ser cl3.ssificado 
como um dos piores tóxicos usado pela humanidade. 

Por ser uma espécie de veneno, o álcool é tóxico e. assim, o 
alcoólatta. é um toxicómano. Como tal. é classificado entre os ali
jados mentais pelo Código Intemacional de J)oenças, sob n° 304. _ 
tendo em vista sua dependência ao álcooL 

O uSG constante de substâncias tóxicas como o álcool age 
sobre a mente do viciado de maneira. devastadora. cansando-fue 
-qma psicose que o uansforma. geralmente, num delinqüente, pois 
que o destinJ.í da razão ou ·capacidade. absohlta ou tela.tiva. de con
duzir-se em consonância com as DOIDlaS sociais de conduta. 

Se o Brasil não fizer mudanças estruturais na área de saúde 
e educação. ingressará no ano 20Cl0 com uma mão-de-obra doente. 
analfabeta e improdutív.a. O alcoolismo não é apenas um problema 
social e de saúde. As repercussões paza a economia do País são 
significativas. Comprometendo ce.ca de 5,4% do Pi:oduto lDtemo 
Bruto (PIB) em função da queda de produtividade. Extnpolando o 
probl~ social. os gastos do INAMPS com_ os alco6latras atin
gem números elevados: mais da metade das intemações psiquiátri
cas paga pelo Govjmlú; os gastos: do INPS com o pagamento de 
benefícios aposentadorias, auxílios-doenças e por afastamento do 
trabalho são altameme sigriificativoS: 

O álcool destarte, responde por 65% dos acidentes de tr.in
sito. 54% dos. acidentes de trabalho. mais de 50% de ocupação dos. 
hospitais psiquiátricos e Jiietade d6s homicidios. e de separnç:ão de 
casais. 

O alcooijsm.o ainda é visto no Brasil como um mal que 
mata mais pela vergonha de ser tntado do que pela doença em si. 

. O Ministério da Saúde, consideta o alcoolismo problema de 
Saúde Pública. Dados da Divisão de Saúde Mental acusam 30 mi· 
fuões de brasileiros com problemas de alcoolismo (1 0% da popu
lação adulta do País). 

O problema assumiu proporções que exigem medidas enér
gicas. Tais razões 110s levaram --num primeiro momento. na luta 
contra tal flagelo social e humano- a submeter à alta consideraçio 
do Congresso Nacional e presente iniciativa, propondo a coloca
ção de selo de advertência nos n:cipielltes de bebidas alcoólicas, 
sobre os malefícios de seu consumo para a saúde física e mental 
do indivíduo. 

. . Sala das sessões, 22 de fevereiro de. 1995.- Benedita da 
Silva. Senadora.. 

(À Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Ter
minativa) 

PRO.jETO DE LEI DO SENADO N° 20, DE 1995 

IDstitui o Programa Naàonal de Renoresta· 
mento de Enco~ a cargo do lbama, e dá 4?'1tras 
providências. 

O Congresso Nacional de=ta: 
Art. 1 o É instituído o Programa Na.Cioilal de Reflorestamen

to de Encostas (PNRE), que selá executado pelo IBAMA- Institu
to Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recmsos Natuia.is Renová-
veis. 

Art. 2° O PNRE destina-se a promover o reflorestamento de 
encostas localizadas em áreas urbanas e ao longo das r<Xlovias fe
derais. 

Art. 3° Para os fms previstos nesta lei. o Ibama poderá cele
brar convênios com os Estados. e os IDJ.lDicípios onde estejam loca
lizadas as encostas a serem reflorestadas, assim como com empre
sas privadas de qualquer natureza.. 

ParágrafO único. Quando o convênio foi celebrado com em
presa privada, poderá. a critério dos MiDistérios da Fazenda e do 

Planejamento, ser concedido à conv~niada beneficio fiscal consis
tente no abatimento da Renda Brota, do Imposto de Renda devido 
no res.poctivo ano-base, das importâncias com.provadamente apli
cadas nos trabalhos de reflorestamento. 

Art. 4° O Poder Executivo. ouvidos. os Ministérios do Meio 
Ambiente. do Planejameoto e da Fazenda. ~gulàmentará esta lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias. 

Ait. 5° Esta Lei entrar.í em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário. 

Justificação 

Todos os anos. invariavelmente. dezenas de pessoas perde
ram a vida e milhares perdem rudo o que p:!SSUem nos desabamen
tos que ocon:em nas encostas dos mOiroS onde são construídas ca
sas populares e favelas. 

Assim OCQIIe em todo o Brasil, particularmente no Rio de 
Janeiro. em Belo Horizonte, em São Paulo e em Santos. 

Lamentavelmente~ tanto o Poder Público Municipal quanto 
o Estadual muito p:mco têm feito pan evitar eSse grave flagelo, 
sendo de omissão a atitude do Govemo F~ s.obre a matéria. 
_ __ _ Geralmen~_ ~es ínfortUnios aconteCem _nas épocas de chu
vas· mais pesadas, é sUa causa fimdamenral ao lado das ocupações~ 
é o desmatamento, que toma a encosta dos morros absoluramnte 
vulnerável à erosão provocadas pelas cbuvas pesadas e, conse
qüentemente~ aos desmoronamentos. 

Trãta-se de situação cruel e desumana. e que exige pronta 
ação do Poder Público. 

Por isso, preconizamos, nesta proposição, a instituição do 
Programa Nacional de Reflorestamento de Encostas. a cargo do 
Ibama. cujo objetivQ ~lá Precisamente o reflorestamento das en
costas localizadas tanto ém ái:eas ~ quanto ao longo das ro
dovias federais, onde também graves acidentes são devidos aos 
~tos. . 

Para a execução do referido Programa. o Ibama. poderá: cele
brar convênios com os Municípios e Estados ood.e estiverem loca
lizadas as encostas a serem reflorestadas, bem como com .empresas 
privadas. 

. Nesse último caso. a critério dos Ministérios da Fazenda e 
do Planejamento, podetá ser concedido beneficio flSCal às empre
sas conveniadas. consiste"ute do abatimento, da Renda Bruta.. do 
Imposto de Renda devido no respectivo ano-base, das importân
cias comprovadamente empregadas nos trabalhos de refl.oresta
tneDlo. 

Temos.pan nós que a medida~- quando imple
mentada. evitaxá que miJhares de brasileiros humildes tenham suas 
vidas e seus bens soteaados sob a lama. motivo pelO qual espera
mos que a iniciativa venha a merecer acolhimento. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senadora Be
nedita da Silva. 

(À Comissão de Asszmtos Sociais- Decisão Ter
minativa) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 21, DE 1995 

IDstitui Programa de Educação para a Preser
vação dO Patrimôu:io Ecológico. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1° É instituído no :Ministério da Educação e do Despor

to, o Progruna de Educação paxa a Preservaçãn do Patrimônio 
Ecológico. 

Ait. 2° O Programa de que trata o artigo anterior será execu
tado junto aos alunos de ensino de 1° e 2° graus, dos esta'beleci
mentos públicos e privados, e ~ e:m aulas e palestras regu-
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laies objetivando a fonmção de uma consciência voltada para a Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senador Gil-
preservação do palrimôDio ecológico naciODal. berto Mi=da Batista. -

Art. 3° Para os fiDs previstos nesta lei. o Ministério da Edu- O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho) - Ficam 
cação e do Desporto p::d.erá celebrar convênios com o IBAMA - concedidas as licenças solicitadas.. 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Sobre a mesa~ projetos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretá-
Renovávei.s. asSim Coiilo Co:i:ri entidades públicas e privadas dos rio. 
Estados e dos Municípios que atuem. no Setor eoo!6~. para a 
tealização de cursos de formação de docentes na área. 

Art. 4"' O Poder Executivo, cuvido o Ministério da Educa
ção e do Desporto. regulamentaiá esta lei no pru:o de 60 (sessen

. ta) dias. 
Art.S"'Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° Revogam-se as disposiÇões em contr.írio. 

Justificação 
É fundamental que se crie, Da inf"ancia e na: adolescência, 

uma consciência de preservação do patrimônio ecológico. pois o 
panorama que hoje observamos é absolutamente desalentador, 
com a destruição indiscrimioada da Natureza. 

De fato, em yastas porções do País vemos que as matas es
tão sendo sistematicamente destruídas, os mananciais de água sen
do prejudicados, com graves repercUS'sões tanto :ila flora quanto na 
fauna. com a desertificação do solo e graves alterações climáticas. 

A solu;ção mais viável que vislumbramos pua que essa 
questão seja efetiv.ã.lnente eqtlacloiiaôa, ê a--~.-Dâ.S ãianças e 
nos adolescentes, de uma consciência. de preservação do inestimá~ 
vel patrimônio e&el6gico, sem o qual nenhuma fóii::i:la de vida será 
possível neste Planeta. 

Por essa razão, alvitr.unos, neste projeto. a criação de Pro
gruna de Educação para a Preservação do PatiÍlllÔilÍo Ecológico, a 
caxgo do Ministério da Educação e do Desporto. atiavés do qual 
crianças e adolesceDtes terão instruÇão e Dlspiração p:ua formar 
uma "consciência ecológica.". 

A medida. a nosso ver, reverte~se da maior importância. po-
dendo evita:c que continue a acelemda degradação ambiental pro
vocada, exatamen.te, pela inexistência de coosciên.cia; em toda a 
pop3lação. da preservação de nosso património ecológicO que, 
aliás,. pertence a toda a bnmanidade 

Espenlmos, destarte. que a iniciativ:\ vei:ilia a merecer aco
-lbimento. 

Sala das sessões. 22 de fevereiro de 1995.- Benedita da 
Silva. Senadora. 

(À Comissão d~ Educação- Decisão Terminati
va) 

O sR: PRESIDENTE (feotoDio VIlela Filho)- 0> proje
tas lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1 o Se
cretário em exercício, Sr. Jefferson Peres. 

São lidos e aprovados os seguintes:, 

REQUERIMENTO N" 197, DE 1994 

Nos termos do disposto no § 1° do art. 13 do Regimento ln
temo do Senado Fedetal, requeÍIO seja considerado como licença 
autorizada o periodo de 24 cie fevereiro á O de março deste aDo, 
quando deverei afastar-me dos trabalhos da Casa. 

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 1995.- Senadota Emí
lia Fernandes. 

REQUERIMENTO N" 198, DE 1995 

Nos termos do disposto no art. 13, § 1° do Regimento Inter
no do Senado Fedetal, requeiro a Vossa Excelência que seja coosi
derada como liceD.ça autorizada minha ausência aos t.rabaihos da 

'Casa.n?_petíodode 24-2a3-3 do cotrente ano. 

O Sr. 1° Seaerá:ric, em exerciCíO, ·sr. Jeffer.;iin 
Peres, procede à leitzm:l dos s~guin:tes: 

PROJETO DE RESOLUçÃO N°19,DE 1995 

Altera a Resolução n° 89, de 1992, acrescenta
do-lhe dispositivo. 

O Senado Federal resolve: 
Art. l 0 _A Resolução D.0 89. de 1992, passa a vigoiar acresci~ 

dã do seguinte artigO, renumexados arts. zoe 3° como arts. 3° e 4°. 
reSpectiVimente_: · -· 

''Art. 2° Os prãZOS iuados nesta Resolução poderão ser re
duzidos à metade mediante :requerimento apresentado neste senti
do pela maioria absoluta dos membros do Senado.'' 

Art. zo Esta~ResoluçáO entra em vigOr na data de sua publi-
~- . 

Art. 3° Revogam-se as disposições ·em conti:árlo. 

Justificação 

Como é do canhecimelllo de todos. o Congresso Nacional 
prepara-se para entru: em período de refo= constitucional O 
Excelentissimo Senhor Presidente da Repíblica estará. proxima
mente, encamiDhando ao P!Jcler Legislativo Propostas de Emendas 
à Constituição que abrangexão assuntoS diversos, todos do mais re
levante interesse nacionaL Assim, temas como a integração da 
nossa economia ao mercado intemaciottal as refotmaS fiscal e pre
videnciária. a modenljzação da Adriiliilifmçã"o Póblica. e- ou
tros, serão-debatioos e delibetados nesta Casa. 

Desnecessário dizer que a sociedade biasileiia anseia pelas 
mudanças que o processo e reforma constimcional proporcionará. 
"É sabido que oc Plano Real, que afastou a inflação e estabilizou 
nOSSJl eoonomía. depende de mu<lanças na Constituição para que 
póssa entta:r em nova fáse, na qual deverá ser alavanca.do o cresci
mento econômico e deverão· sei' eD.fre:i:iiados os graves problemas 
sociais existentes-no País. 

Nesse contexto,. o presente projeto de resolução tem o obje
tivo de fomecer instrumentos paxa que o processo de t.rttmitação 
das Propostas. de Emendas à Constituição em tela possa ser agili
zado, em face da índiscutível urgência que essa matéria reclama. 

Ante o exposto. solicitamos o apoio dos nobres pares para a 
aprovação da proposição qUe ora apreSétiWOOS. 

Sala das Sessões. 22 de feve,.iro de 1995. Senador Júlio 
Campos. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°20,DE 1995 

•ena a Comissão de Direitos Humanos e dá 
outras providêDcias". 

O Senado Federal resolve: 
Art. 1° É criada. de acor:do com o art. 58 da Coostituição 

FedeYal e na fÓima dos artigos 71, 72 e 73 do RegimeD.to !ntemÓ 
do Senado Fedetal, a Comissão Pennanente de Direitos Humanos, 
de cuáter téCnico-legiSlativo que iilte_grará a estrutura ínstitticional 
da Casa, cc-partícipe e agente do processo legiferante e de f!SCali
zação e controle dos atos do Poder Executivo, incluindo os da ad
mlnistiação indireta. bem. como todos os atos da vida píblica que 
agridam e desrespeitem os Dfreitos. Humanos de qualquer cidadão. 
~~00~~ ' 
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Art. 'P A Comissão Permanente de Dire~ Humanos do 

Senado Federal terá por fmalidade examinar. emitir pareceres so
bre assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles 
dei~. assim como tomar conhecimento. pesquisar. emitir pro
nuilClamento e debõerar sobre denúncias e fatos referentes ao seu 
campo temático. 

Art. 30 A Comissão Pellll2Ilente de Direitos Humanos, in
vesúda das atnõuições que Ib.e confere o Regimento Interno do Se
nado. estudará qualquer asSllilto compreendido no seu-respectivo 
campo temático. podendo propor a sustação -dos aiOS normativos 
do Poder Executivo qite exotbitem do poder regulamentar ou dos 
limites de delegação legislativa ou que cootrariem os preceitos ilà 
Cidadania e causem lesões aos Direitos Humanos. _ 

Pan\goúo ÚDÍCO. Na forma desle anigo. a Couiissão de Di
reitos Humanos do Senado Federal poderá solicitar ou realizar au
diências, pedir colabo<ação, bem como diligenciar junto a entida
des da administtação pu'blica direta. indirela ou fimdaciolllll, e da 
s?Ciedade civil. para elucidação de matéria sujeitã_a sei:i.-protrun
=ento. 

A:L. ~o _As ~u_iç_ões contidas nesta ResolUçãO nio ex
cluem a lDletatJ.va COilCOirente de Senador. de entidades civis. gru
pos ou indivíduos, 01mpridas as fomla!idades e ritos exigidos para 
as matérias sujeitas à apreciação das Comissões Permanentes. 

Art.. so·Aaescente-se o seguinte inciso Vll a0 art. 72 do Re-
gimemo Intemo do Senado Fedem · 

vn -Comissão de Direitos HUID3llOS-
Art. 6° Compete à Comissão de Direitos Humanos do Seoa~ 

do Federal, entre outtas atribuições regimentais: 
a) receber notícias e queixas de violação de Direitos Huma

nos. realizando diligências, sindicâD.cias, entrevistas com interessa
dos. entendimentos com antoridades públicas e qualquer outro 
procedimento adequado, visando à elucidação das denúncias apre
sentadas, especialmente. quando for o caso, provocar a iniciativa 
do Ministério Público local, das Secretarias de Estado da Polícia 
Civil. ~ ~llio Estadual e Federal. de Justiça. segurança Públi
ca e Direitos Humanos e Consellios Seccionais ou Fedetal da Or
dem dos Advogados do Brasil, recomendando a outOiga de assis
têucia legal, em juízo ou foxa dele; 

, ~) elaborar ?""balhos escritos, emitir p>re<:e<es, promover, 
. denunCias às antondades competentes, realizar semill.irios, pales

. tras e outras atividades que estimulem o estudo, diwlgação e res
peito dos Direitos HumaD.os; 

c) manter permanente comato com .as ComisSões e entida
des de Direitos Humanos existenres, informando-às das denúncias 
e queixas de _violações de Direitos Humanos que forem apresenta
dos.- bem como as diligências xealizadas e receber em troca todos 
os iDfonnes desses organismos: nas suas funções e traba.Ihos espe-
cíficos; - _ ,~ _ _ _ 

~) ~rare promover intercâmbio com outras~ 
es brasilell'aS ou do exterior em cujo:i obj_etivos se inclua a defesa 
dos Direitos Humanos_ .. . . 

e~ criai; e ~ter ablalizado em Centro de Documentação 
onde seJam Sl.St.ematizados dados sobre demínci~ e ~eixas que 
Ibe forem apresentadas, além de outras manifestãções de violações 
de Direitos Humanos; 

An. 7" As reuniões da Comissão -de Direitos Humanos se
rão secretas. quando assim a comissão o deh'becir ~·na IOima dos 
anigos 116e 117 do Regímentointemo doSenadoFede.al.. 

Art. go A Comissão de Direitos Humanos reunii-se-á na 
sede do Senado Federal em dias e hmas prefixados,-~
te de terça a quinta-feira, a partir"das nove hor:si xessalvadas as 
couvocações extnoidinárias realizadas pela respectiva Presidêu
cia. de oficio ou porrequeiimentO de um terço de seu~ membros. 

·-. . --· Art. 9° Está Resolução enira!á em-Viiõi na daia"de sUa nn. 
lli~- - . r-

AJ:t. 10' Revogam-se as disposições em Comruio. 

· Justificaçio 

É imperiosa e urgente a· -providência de crfur a Corilissão 
Penoanenre de Direitos Humanos do Selllldo Fedetal-

Em primeiro lugar, sana.« uma injustificável e grave lacu
na na esl:r?!Dta dos serviços desta Casa Legislativa. eis que não se 
pode admitir que o Selllldo Fedetal não disponha de um órgão des
sa uamreza.. especialmente a partir de agora. que a Câmara dos De
pulados acaba de criar a sua Comissão Pennanenre de Direitos Hu
manos, 

Os Direitos Humanos são ~ d.ixeiWs narurus- essenciais 
inalienáveis que norteiam e esttatificam a vida do-s ~ buman~ 
sem qualquer discriminação. São a base do Humazri.smo e serviram 
de apoio pm. outta vertente importante do Direito. que é o Direito 
H~o Internacional que cobre indist:intamente todos os in

. divíduos. oo, como o qualifica o Direito Internacional é ó legítimo 
Direito das Gentes. 

É de suma importância, principalmente na contw:bada era
em que vivemos. que o Poder Legislativo seja instrumentalizado. 
através de uma dinâmica Comissão Peim.anente de Direitos Huma

. nos. a amar onde quer que se verifiquem lesões de díJ:eitos buma-
nosem-qua!querpessoaoogru.po. _ 

- Os Direitos Humanos. inerentes à pessoa humana. mas ora 
tão violados pelos mais diversos motivos e técnicas, têm sido o so
nho da Humanicb.de que em 1948 produziu o seu maior euvolvi
memobistórico,jurldico, social" e político, que é a Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos. A partir daí, o mundo não foi mais o 
mesmo e outros documentos import.antes se segui.Iam. tais como a 

· Declaiação dos Direitos da Criança e, no plauo nacional, o Establ
to·da Criança e do Adolescente. 

Pelas violações e flagr.m!es desrespeitos aos Direitos Hu
IllallOS de todos os povos, d.isse:minatam-se em todo o mundo e 
também em nosso Pais as entidades e Comi$Sâes de ~ítos Hu
manos. das; quais são ~emplos as Comissões de Direitos Huma
nos da Otdem dos Advogados do BrasiL 

Estamos em débitos com toda a sociedade brasileira. Fal
~ em n_?ssa esuutu .. ra administrativa e em nossa postura legisla
Uva o orgã? ~ífico onde n6s, defensores das causas públi
cas e da cidadania. po.ssamos nos aprofundar e assumir __ com 
maior propriedade e legitimo papel de defensores dos Direitos 
Humanos. · 

A lacu.uà' é tão teniveL a falha. tão injlstificável e o attaso 
tão evidente que nos escusamos de maiores justificativas. 

~-~·:____ _ $c5 IlQ5 ~ -~~~ ess~ ~~ da mais alta valia 
para todo o povo brasileiro. tãO sofrido e chOCa"à_O--oom:aoru.til 
violência tisica, psicol6gíca, individual e institucionaiiza_da que o 
brutaliza_ .. -

É preciso coordeilar o PensamentO com a ação- e correr em 
busca do tempo pen:lido. . 

'Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995-- Senadora Be
nedita da Silva (Pf- RJ) 
- O SR- PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- Os proje-
1<?' serão p<Jblicados e, em seguida. ficatio sobre a mesa durante 
cmco sessões ordináriaS a f1m. de receber emendas nos termos do 
art. 401, § 1' do Regimento Inremo. Fmdo esse pzazo. serão des
pachados às comissões competentes. 

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

o Sr. r Secnrário em exerdcio, Sr. Jefferson Pe
res procede à kitura dos seguintes: 
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Oficio n' 033/95 Aprovado. 

Brasilia, 20 de fevereiro de 1995 
SenborPresidente. 
Ao cumprimentá-lei. coiDUilÍco a V. Ex•. nos termos do art. 

65 do Regimento ln!emo, minha condição de Uder do Partido Po
pular Socialj.sta- PPS. 

Aproveitando o ensejo, renovo a V. Ex• manifestações da 
mais .elevada consideração. 

Cotdialmente.- Senado< Roberto Freire, Uder do PPS. 
Oficio n• 00123/95 - GLPFL 

Em votação o Requerimento -:Õ.0 i92.. de 1995. do Senador 
Antônio Carllos V aJadares. 

Os Srs. Semtdores que o aprovam queiram petmanecer sen-
tados. (Pausa.)·. 

Aprovados. 
FlC3Dl concedidas as licenças solicitadas. 
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Em sessão 

anteriOt-; fotamlidos os RequerimentOs n's 193 e 194. de 1995, 
dos Senadores Pedro Piva e Carlos Wilson.. solicitando. nos teiiD.os 
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, sejam coDSiderndas 
como Uoenças autorizadas suas ausências dos uabalhos da Casa 

SeDbor Presidente. nos petíodos mencionadOs. 
Nos teonos do § 7° do art. 65 do Regimento Interno do Se- OS requerimentos deixaram de ser votados. naquela oportu-

Brasília. 22 de fevereiro de 1995 

nado Fedetal, indico. para exercerem as funções de Vice-Líderes nidade. por falta de quorum. 
do PFL. os seguintes Senadores: Em votação o Requerimento n' 193, de 1995, do Senador 

1 - Edison Lobão C Pedro Piva. 
2- Fia.D.Celino Pereira - - Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-
A!enciosamente, - Senador Hugo Napoleão Líder do PFL lados. (Pausa.) - · 

no Senado Fedeial: Aprovados. 
O SR. PRESIDENTE (feotonlo Vilela F!lho)- Osofici~- Em votaçãç o Requerimento n' 194, de 1995, do Senador 

lidos vão à publicação. Carlos Wilson. · 
A Presidência ccnvoca sessão extracrdinária-itealizar-se boje às Os Srs. Semdores que o aprovam queiram pennanecer sen-

18h30:oin~à>p:eciação das Mensagens n• 4Z7, de 1994. e n's 9, lados. (Pausa.) 
ll e 12, de 1995, relativas i. esrolbadeCbefes de Missão Diplomática. Aprovados. 

O SR. PRESIDENTE-(foo<Dlrio ·Vilela F!lho) - A Presi- Ficam concedidas as licenças solicitadas. 
dência comullica ao Plenário que os Projetes de Deçreto Legislati- O SR. PRESIDENTE (feotôllio Vilela F!lho)- Há-orado-
vo den's63,6S, 66 67 e 70, de 1993; e 22, 25, 27 a35,41, 61, 63, res inscritos. . · 
6ôa 69. 42, 46 a 50. 73 a 81, de 1994, embora Ol'caminb•dos à . - Conoedoapalavrn l\0 nobreSenadorCoutinhoJotge. 
Mesa em virtude do disposto no art. 375 do Regimento Intemo, O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronúncia ó 
uma vez constatado não estarem deVidamente m.struídos. confor~ _ ~.guinte discurso. Sem revisão do Oiãd.tx.) - Sr. Presidente. Srs. 
me o estabelecido no art. 1° da ResoluçãO n° 39. de 1992. serão de· Senadores. apresentei à consideração do Senado Federal dois pro
volvidos os respectivos processos à ComiSsão de Edilcãção. a -fim jetos: o primeiro. de ~solução, voltado a uma proposta de mcxüfi· 
de que esse 6rgão técnico providencie a coiD.plementa.ção dos do- ~--ao fimc:ioriameD.to do Senado Fedetal; o segundo. relativo 
cumentos necessários à tr.mli.tação -dos projetos em referencia, ao Decreto Legislativo que deimiu Os· salários dos Parlamentares 
emitindo, ainda, os pareceres indispensáveis à sua instrução. na última legislatura. O objetivo. claro. é o de discutirmos mudau-

0 SR. PRESIDENTE (feotollio V!lela Filho) - A Presi- ças que se impõem no Congresso Nacional e, particulannen!e, nes
dência =ben, do Presidente do Tn"bunal Reziona! Eleitoral do te Senado Fedem 

. _Estado ~Espírito Santo, o Oficio n° 831/94, ent'!amjnhamlo cópia Set e todos sabem. qu-e -o prOceSSO legiSlativo brasileiro tem 
- do expediente requerido pelo Sr. João Carlos Klein. apresentando sido criticado como um processo lento. burocxatiudo e. muitas ve-

sugestões de medidas a serem exigidas dos candidatos como con- zes, inoper.mte. não atendendo. na. vetdad.e. às demandas que o 
dições pãia regiStro de ta.D.didamra . povo brasileiro tem oferecido. em função das mudanças econômi-

0 expediente será encaminhando à ComissãO de Constirui- cas, sociais e políticas mais recentes-oconidas no Brasil. 
çãO.- Justiça e Cidada.uia. No meu entender. essa constatação é fruto da fonoa arcaica 

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vllela Filho) - A Presi- e ultrapassada'" de funcionamento do nosso Congresso· Nacional e~ 
dênc:ia ccmunica ao Plenário que, uma vez findo o prazO fiXado no particulatm:ente. do nosso Senado. no que diz ~ito ao seu fun-
parágrafo único dó art. 254_ do Regimento Int~o~ seio interposi- cionamento e à sua oPeracionalidade para o atendimento de suas 
ção do recw:so ali previsto, detemlinou o arciuivamento definido ativida.des como Parlamento. 
do Projeto de Lei da Câmaia n• !19, de 1994, que dispõe sobre a É eviden!e que nem me refiiO ao instfuilo da medida provi-
realização de inspeções pesSoais nos trabálhadores. s6ria, que é um atentado contia a propria existência do Parlamen-

Será feita a devida comunicação -.r Câmaia dos Deputados. to. 
O SR. PRESIDENTE (Tectollio Vilela Filbo)-Em sessão Na verdade, não podemos acusar, como muitos o fazem. o 

a.DI.eri.or, foram lidos os Requerimentos n%_191_ e 192. de 1995~ Parlamento da última legislatura. a 49'" .. como :responsável por to
dos Senadores Esperidião Amín e Antõllio Carlos Va.ladares. soli_- · das as dificuldades que o ama! Senado e o Parlamento b=ileiro 
citando. nos termos do art. 13 .. § 1° .. do Regimento Intemo.. sejam apresentam,. Podemos afumar que a última legislatma foi atípica; 
consídetadas como licenças autorizadas suas ausências dos trabaw temos váiíos companheiros Senadores que a vivenciaiam. De for-
lhos da Casa nos períodos mencionados. ma diféreDI.e das mais recentes legislatuxas. o Congresso Nacional 

Os requeriinentos deixaram de ser votados, naquela oportu- participou de eventos import.antes que mudaram. alterantm a vida 
nidade. por falta de quorum. des!e País. 

Em votação o Requeiimento D0 191. de 1995, do Senador Neste momento, rapidamente,. quero relembtar os momen-
Esperidião Am.in. tos mais significativos da legislamra anterior e como ocoireu a 

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- participação do congressõ.-Lembro que, de 1991 a 1994, tivemos 
tados. (!'ausa.) a posse do Presidente Fernando Collor; logo depois, l1Dl paco!e de 
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medidas que sacudiram a política nacional. No ano de 1992. veio o do Presidente Collor. ·como é o caso. da-CPI do OiçameDiõ._ qUe -
primeiro grande fató nacíoDal: o impeacbment do Presidente elei- queiramos ou não - mudou a imagem deste Parlamento, tão des
te. iniciado mediante uma CPI que comprovou, de fOI:ma clara. a - moralizado per.mte a opinião plblica. 
corrupção e o ilícito na admi:cistmção pública. Naquela alrura. o Tivemos, poruinto, uma legislatura absolutamente atípica: 
Congresso Nacional cumpriu o seu papel e. particul31ID.ente o Se- bouve, nos quatro anos, graves problemas nacionais, para cuja so-
nado FederaL Em reuDiões ~cd.veis. passou a -funcionar como luçãO o Congresso Nacional foi chamado e, dentro do possível. in-
órgão jurídico, visando a julgar e a processar o Presidente da Re- terveio. cumprindo seu papel. 
pública. prenogativa exclusiva do Senado Federal, que detém ou- Não devemos ~ingir à legislarura anterior equívocos do 
tras prex:rogativas de igual importância. E o Senado Federal julgou mal funcionamento-do próprio Congresso Nadçmal, no que diz 
o Presidente. Houve o impeachment, um fato novo. diferente, iné- respeito à sua_ eficiSncia. à sua transpar!b.Cia e ã. sua operacionali-
dito nos parlamentos de países latino-americanos. dade. Nesse sentido, estamos propondo sugestões pãra mudança.. 

O Brasil teve coragem. poii2lliD, de tixar do poder um Presi- O Congresso Nacional tem pelo menos III!s gtalldeS compe-
dente que não honrou o mandato que lhe foi conferido pelo povo. tências básicas, coniplementares. interdependentes entre si: a pri
E foi o Congresso Nacional. mediante a atuação da CPI, e o Sena- meiia, é ciaro, é legislar. Vejamos. rapidamente. o que tem aconte
do Federal. que exerceu seu papel especial de órgão jiti'idico do cido até então: a edição, descabida. inconseqiieute, de medidas 
julgamento do Presidente da República, que viabl~ legal- provisórias. O Concelto -de urgência e relevância tem sido desres-
mente o impeachm.ent, vontade legítima do povo-brasileiro- peitado, desconsiderado. O Poder ExecutivO tem legislado ~s do 

O Congresso Nacional exeteeU papel relevante também no que o Poder Legislativo. 
ano de 1992~ quando assumiu o poder o V ice-Presidente da Repú- Mas o equívoco é nosso, é do Congresso Nacional, que in-
blica Itamar Franca; ex-Senador. tiDba visão amaa muito localiza- seriu um dispositivo parla.mentar em regime presidencialista. De-
da e provinciana, mas. como homePJ;yrobo. sério, tentou, em mo- vemos teCODbecer 9 equívoco histórico e consertá-lo. ~ao pode-
mentes dif"J.Ceis, conduzir o Brasil no semido de supetar o trauma DlQ.s espentr que o Presidente Fernando Hemiqll_e ~. nosso' 
p:rovo:::ado pelo impeachment do Presidente Collor. ex-compaobeiro do Senado, _que, como se sabe. tem visão de _esta-

Mais Uma vez, o Congresso Nacional .fez-se presente e dista.. proponha essa mudança.. Cabe-nos modificar a proposta da 
apoiou o PresidenEe. Sua Excelência convocou vários companb.ei- alteração do instituto da medida provisória, o que merece estudo 
ros do Parlamento par.1- trabalbarem em seu Ministério- eu. ThcbJ- muito mais. profundo e decisões maiS objetivas. 
sive, tive esse privilégio. T:r.atava-se, port.a.nto. de clal:a tentativa de Ontem. durante a sessão do Congresso Nacional- os com
integrar o Poder Legislativo ao Poder Executivo riâqiiele momento panheiros devem ter percebido -discutiu-se a utiliza.çã:O desse ins
- digamos- de uansição, de mudança. chnante o qual- zepito- fói triimenlo. Qi.Ial~er govemo que dispusesse desse dispositivo ja
chave a ação do Parlamento. mais deixaria de usá-lo. Não culpemos o Presidente _ FemaDdo 

O!ega o ano de !993, oportunidade em que se verificaram Hemique Cardoso por editar medidas pro~ Há a possibili
vários exemplos signifiCativos de atuação do Congresso Nacioca.L dade de se editar uma medida que passa a vigorar no dia seguinte. 
Tivemos as gtaves deDúncias em relação ao funciOnaiD."1:rito da CO: -- 0$. isso é n:iU.ito mefuor que projeto de lei. A culpa é nossa; va
mru:ão de Orçamento. Como se sabe, trata;.se de uma C:Omíssão mos ilteiar esse disp:!sitivo rapidari:lente. Esse assunto nãO é obje
import.antíssima, a mais :im.portaDle do Con_gresso Nacional. a Uni- to principal do meu discurso. Ressalto, no entanto, que a fi.mção 
ca prevista na Constituição Federal. · legislativa básica -do Congresso Nacional está ameaçada por esse 

Instalada a CP!, o Congresso Nacional teve a corngem de dispositivo. Este tiDha uma intenção iDicial, que, Ill! prática, foi 
discutir, acusar e defmir cassações dos ptóprios colllpallheiros Par- clesvittuada-
Iamentares. Como eu já havia dito. foi um pl0~~-11? ~cil para o • A segunda grande ~ de qualquer parlamento é, não te-

- .Poder Legislativo. Poderia ter sido melhor~ como muitOs- diZe~-- DhO-dúvida, elaborar o Orçamento. E a peça orçamentária que de
mas foi o possível àquela altura. O Congresso Nacional rasgou na fl.Dei as prioi:idades da sociedade. os-planos. programas. prójetos e 
própria cat:rie os equivoeos~-os ilícitoS de pa.rlamenta..res que não at.iviâades a serem desenvolvidas.. Trata-se da síntese fman.ceira do 
sa~beram digzúficar a oportunidade que o povo !h"' outorgou. processo decisório de uma sociedade em nível do se !Dr público. 

Após todos os fatos ocorridos em 1993~ cbtn suas tepeiCUS- ~ao bá dúvida de que é uma peça fundamental. Lamentavelmente, 
sões. chega o ano de 1994, o 4° ano da legisla1J.Jr.1 anterior. durante o Congresso Nacional ainda não aprlmoioo a sistemátiCa. da elabo
o qual- os CÓlllpallhciroi mais antigO. relembtam-fcii i:ealiiada a ração do Orçamento, mas, façamos justiça, depois da CP! do Orça
Revisão Constitucional Foi mais uma frustração. A atualização da mento, tivemos alr_erações fundamentais. O Orçamento de 95, ana
nossa Carta estava prevista nas Disposiç~ Transitórias âa Cons- lisado em 94, já teve conotação diferente. Tivemos. por- exemplo. 
timiÇão Federal. mas era inoportuna. porque o momeDID bistóricó~ relatoria$ setOriili~~ por um Relator Gel:al; pela primei
era outro. Quem -acomp_anbou os seis. ~ de luta deste Congres- ra vez; govemadores eleitos e prefeitos de capitais foiam chama
se Nacional na tentativa de promover as alterações que se impu- dos à ComissãO e Iecolb.eram propostas de emendas dos parlamen· 
nbam sabe que a vontade política não viabilizou o processo àquela tares. para definir. globahnente, o que eles consideravam funda· 
altura. Tratava-se de um momento de eleição ptcsidencial, de mu- mental ao 'desenvolvimento de cada Estado. Portanto, o processo 
dança do Brasil, de passagem de um govemo t:ransít6rio pua um já" fõi um passo ã mais dado na. sistemática e na operacionalidade 
defmitivo. dessa função fundamental do Congresso. 

Por isso. ã. nosSa revisão pxaiicamente·bão Se :realizou. salvo Eu diria que isso mei'ece discussão mais profunda. Temos, 
em dois dispositivos. Na verdade, foi:am seis meseS -~ie'lutãs,. de di- . com urgência. que Viabilizar uma comissão uiista ãgora. para que 
ficuldades. de coutestações deutro do Congresso Nacional. aprimoremos este processo orçamentário, que é fimdameutal. Tal-

Posteriormente, tivemos as eleições ger.Us- de 1994.. vez seja a m.aiS impórt:ante ação do CorigreSSo Nacional em teimes 
Quero dizer aos coropaDh.eiros. aos meus caros Senadores, de resultados coD.CI'CtOS para a sociedade. 

que a legislatun aDterior foi muito julgada pelo qUe não. feZ. :maS ---Quero lembrar que o Orça.inêilto -melhorou este ano. mas, 
jamais reconhecida pelo muito que for-rei to-: niUdãr-o Brasil, alte- apesar disso. o Ministro JÕSé Semt. fez cortes inexplicáveis. Em ja-
rar relações de forças históricas, como é O caso"_ do im.peachment neiro, disruti loD.gamente neste plenário, mostrando a incoerência 
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dos cortes. tanto que convocamos e estamos reconvocando mais 
uma vez o Ministro José Serra para discutir uma soluçãO de curto e 
médio prazos para a questão do déficit públiCo. E oS critérlos lógi
cos. técnicos e políticos pata a superação desse déficit, vli cortes. 
tantas vezes .indiscriminados. pre}ldicam sobretudo as regiões 
mais pobres e carentes do Brasil. Esse segando item merece uma 
discussão à parte e profunda. 

E a t=eiia gi2nde função dó Parlameoto. Dão hã dúvida, é a 
f:LSCaijzação dos ates do Poder Público e também do Poder Judiciário. -
Por que riiD? A fiscalização é necessária potqUe lião adianra aprimo
rar o processo orçamentário. mas sim ela.bommos um orçamento 
muito bem feito, cristalino e ttansparente. reflexo do consenso ou do 
interesse da sociedade. cu seja. o importanie é a-sua execução. 

Temos aqui vários Govemadores. Ministros e ex,;..Secretá
rios de Estado que sabem que a execução é muito qiferente. Pode
mos. por intennédio de créditos adicionais e suplementares. mudar 
o processo orçamentário e alterar as prioridades com graves seqUe
las. E o Parlamento brasileiro acompanha isso? Absolutamente 
não. Sempre estamos atrás dessa decisão de todos os Govemos da 
Repíblica: no entanto. devemos altetar isso mediante implantação 
e fiscalização. cujÓ assrm.to faz ~-da propÕsta. de modernização 
e de agilização que es""' trazendo ao SeDado. Portanto, f!SCalizar 
o processo é fundamental 

O Sr. Beni V eras- Pem:rite.:me V. Ex• permite um aparte? 
O SR. COÍJTINHO JORGE -Ouço V.Ex•com prazer. 
O Sr. Beni V eras:- Estou ouvindo com muito cuidado o 

discurso de V. Ex\ que observa a OCOIIência de algo inexplicável 
no Orçamento deste ano. Quero deixar claro que ·nãó- são fatos 
inexplicáveis. O Orçamento foi feito tendo em vista acontecimen
tos relevaDJ.es que aumeotaiam a despesa. como, por exemplo? o 
aumento dos funcionáriO. puolicos, que representou 3 biThões de 
reais. Tivemos outros aumentos que~ se refletiram em um çléficit 
saperior a lO billlões no Orçamento. E necessário haver um ajlste. 
O Govemo não poderia recox:rer ao mercado ou emitir moeda; de
veria ter uma atitude mais coerente que. no caso, foi CQiiãr as des
pesas. A xaüo existe para esse corte; o inconveDiente seria peima
necermos com um Orçamento com tal déficit, cõriJ. tal dimensão, 
qoe iria refletir no aumento da iDflação. 

O SR. COUTINHO JORGE- Dustze Senador Bem v.,.,, 
. -CoD.cordo inteira.men!e com V. Ex•, como_ ex-Mini~ do P:Iaueja

mento, mas Dão estou discutindo que não se deve cortar -cu reduzir 
o déficit; o que estou dizendo é que houve um acordo- e V. Er 
era Ministro à époea- de um mínimo de teCUISOSpo< parlamentar. 
parn que cada parlamentar decidisse sobre os projeto:;, que fOI3IIl 
cortados sem justificativa. Diria o seguinte: é muito fácil COitar um 
Orçamento no Palácio do Planalto. Fui S=tário de Estado do 
Pla.D.Cjamento Qurap.te oito anos no Governo do meu Estado. ~o 
disse. pla.nejar em um gabinete é muito fácil; no entanto, planejar 
de baixo para cima. ouvindo a comuDidade. discutindo o déflcit é
ouo:a situação. Sim. vamos discuti-lo. Pre'Cisamos cortar 10 bilhõ
es! V amos discutir com o Congresso Nacicmal que aprovou o Or
çamento. Houve um acordo. sim. V amos disruúr os cortes. Con
cordo plenameoie com isso. mas não com coites indiscriminados, 
pois há pontos equivocados: a esse respeito. Dei UIJi eXemplo claro 
da minha regiãó;Darei ootro exemplo: a T:ransamazÔoica tinha vá
rios trechos. Resolveram cortar quase todos e deixaram apenas 
um, que era o menos importante. De onde se cortoo? Do gabinete 
do Ministro. A culpa talvez não seja dele, mas a metodologia. o __ 
critéiio político de cone está equivocado. N""ao discordo com o fato 
de que é preciso fazer isso. Luto para que haja Ul11(1 discussão. Por 
isso sou a favor de que convoquemos o Ministro. que é um parla
mentar, um técnico preparado. com visão política, a fm ge que S. 
Ex• v~a aqui discutir co.nosco os seus critéri~ as suas razões. 

Lembro que o déficit público ~ é s6 de cuno prazo, mas 
de médio pxazo-, e seu aprimotaiD.eD.to se faz por intermédio dessas 
políticas. A nossa posição é exatamente esta: coilcordamos que 

-haja cortes. mas que não haja desrespeito ao Congresso -da forma 
que oca::reu. · .. 

O Sr.Beni Veras-Pemrite·me V. Ex• um aparte? 
O SR COUTINHO JORGE- Pois Dão. 
O Sr. Beui V eras-Gostaria de lembrar que o Orçamento 

da República tem muitas limitaÇões. Setenta e oitO-por cento da 
despesa do orçamento são vinculados, mais 10 milhões: da saú
de são vinculados porque não se pode deixar de gastar com 
essa área. Portanto 88% do orçamento são vinculados e 12% 
atribuídos a programas específicos. Aqui encontriunos os mi
nistérios militares e outros MJnistéOoS dos quais-é preciso que 
se corte o Orçamento. O qUe resta pãra o Congresso são 2 mi
lhões. Os programas realmente podem ser condicionados. A 
despesa dos ministérios principais não pOde ser cortada. Então. 
o Poder Legislativo não tem alternativa para eSSa COlltingência. 
Precisamos rever a forma. de se fazer um orçamento mais_ ajus
tado. mais racional. Hoje está sendo feito um pouco no "chute", 
de :maDeifa imprópria. nias deve ser administrado ria -"boCa do 
cofre". 

O SR COUTINHO JORGE -Isso é vcrda.<!e, 
O SR. PRESIDENI'E (feotônio Vilela Fllho)- A Mesa 

lembra ao orador que o seu tempo está es:gota.do. 
O SR COUTINHO JORGE - Solicito a cooperação da 

Mesa. porque, na vetdade. a exposição que gostaria de fazer aos 
i!nsttes Senadores é das mudanças propostas. Se V. Ex' me pemli
te, gostaria de dizer o seguinte: te.IIlDS que alterar o funciooamento 
desta Casa. deste CongtOSso. E. por experiência da Legislatina an
terior,. sabemos que os dois insttümimtos básicos do Processo Le
gislativo, que são cçmissões pennanenres e plenário, não estão . 
funcionando bem. Pelo menos não funci9J13I3ID._na legislarura an
terior. As comiSsõeS- pennaneDteS: precisam funcionar efefivamen-

- te. É hilariánle dizer como funcionavam na Ultima legislatura. Pela 
manhã. :remriam~se as seis comissões técnicas. coincidiam os horá
rios e pl3licamente os Senadores não podiam participar, já que de
veriam comparecer a duas comissões. Foram transferidas pan o 
horário da tarde. coincidindo cem o do plenário, o que é um equí
voco, um erro regimentai. e não funcionoU também. N_ão ~ me 
referindo aqui às CP! cu às comissões temporãrias. 

O pior é que ci plenário funciOnava sem os pareceres das co
missões técnicas petmãnentes., o que também é um equíVoco. No 
processo legÍslativo, a comis:são permanente é fundamental, pois 
instrui o proceSso. diligencia.-concede audiências públicaS. discute 
técnica e profundamente. Quando o processo chega do plenário do 
Senado. já vem iD.struído de fonna suficiente para tomar a decisão 
racional I...amentavelmente esse processo não está funcióm..D.do e 

DéiD. vai funcíonar, cOmO está nO Regimento. - -
. Nossa p!OIX)Sta. portantO. é muitO clara e mereceria muitas 

discussões; mas há uma resolução ~ta por nós. que fói uma 
disa.Itida com vários companheiros Senadores e que define sema-
nas completas pan. comíssões técni.cas permanentes. Não funciona 
como está: jamais:! 

O SR. PRESIDENTE (feotâllio Vilela Filho) -Senador 
Coutinho Jorge, o tema. que V. &.• traz à coosidetação deste- Plenário 
é da mais alta importáncia. mas a Mesa lembra que temos ainda sete 
Senadores iJJscritos parn falar e Dão podemos iDiciar os tl3balhos desta 
legislalura attope!ando o Regimei!to lD!emo da Casa. 

O SR. COUTINHO JORGE -Sr. Presideule, peço apenas 
um minuto para encerrar. 

Em SÚl.tese, meus Companheiros, sugetürios semanas dedi
cadas apenas ~ trabalhos das co~~s perm<mentes e outras se-
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mams t;Specificas também para os trabalhos de plenário; defmi
mos D.OIIDaS diferenciadas de quorom para se iniciar as reuniões 
das comissões. Propomos também o pagamento de jeton. previsto 
em decreto legislativo, pm. a participação nos trabalhos das e<> 
missões periil3Dentes e não somente em sessões plenárias de deci
são do Senado Federal. 

Encaminharei à apreciação dos Srs. Senadores um projeto 
que não é meu. mas que representa o soma.t6rio do trabalho de vá
rios companheiros. Ttata-se de um projeto provocativo-- é claro
que não vem mudar tadica1mente o Senado, mas propor mudanças 
importa.Dtes no funcionamento das comissões peml3Ilentes e em 
pleoário. Continuar como está e como foi na legislatura passada, 
acredito que ninguém quer. Já que sê trata de um Congresso novo. 
de sangue novo, há esperanças novas. Porta.D10, temos que tentar, 
no início da legislatura. mudar. 

O que eu proporia à Mesa. ao Senador que pieside os traba
lhos desta sessão, já que o tempO não dá pata se discutir os deta
lhes - tentarei voltar ao assunto novamente -, é que se estude a 
impLmtação de uma comissão temporiria. Dllm pi020 Curto. que 
recolha propostas ~o a nossa. que discuta o projeto de decreto 
legislativo, inclusive com a remunetação dos parlamentaies apro
vada. o funcionamento e a openlCiO:áalidade do Senado, com pro
postas: como a do Senador Pedro Simon e outras que estão sendo 
elabotadas pelos parlamentaies, a f1m de que em ptaZO detemrim· 
do, curto, se consiga um projeto global de resolução, para discutir
mos com o Plenário do Senado FederaL 

O objeti~o de todos DÓS, ilustre Presidente. é_ mudar para 
melb.ar, é corrigir equívocos do passado. Então, a proposta opera
cioml. já que existem várias. é exatamenle mna. comissão tempo
ciria ou especial que possa recolher todo subsídio e com isso. real
mente. dar uma nova diretriz a esta legislan.n:a que espero seja 
muito melhor que a 4g&. 

EncamiDharei aos Srs. Senadores as minutas destas propos
tas, para a consideração e estudo dos compa.oheiros.. 

O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Exa um aparte? 
O SR. COUTINHO JORGE - Seria milito·honroso o 

aparte de V.Exa. 
O Sr. Bernardo Cabral- Sr. Presidente, peço que tenha 

uma tolerância fmal. para corrigir um equív_?CO histérico. 
O SR. PRESIDENTE (feotõcio VIlela Filho) - Espero. 

nobre Senador Bema:rdo Cabral que V. Exa seja breve no seu 
aparte. porque já ulttapassamos 10 mimltos do temPO regimental 
do Senador Coutinho Jorge e o Senador Josaphat MariDho. pt6xi-
mo orador. já cobra a sua subida à tribuna. · 

O Sr. Bernardo Cabral- ~ão ousaria desrespeitar a Mesa. 
sobretudo pOrque sei que o nobre 8enador Josapbat Mari.oho gos
taria. que isso f>= registrado. O Senador Coutinho Jorge sabe 
do apreço que teDh.o por S. Ex•. Mas. ao longo do seu disctJISO- e 
eu não quis interrompê-lo- o Seoa.dor Beni Vem fez um aparte 
que não era o que eu queria registtar. O ~Senador Coutinho Jorge 
regist:Ia que houve o equívoco dos Constituintes quando criaram a 
medida provisória. Eu queria. dizer. no bojo do seu discurso. que o 
equívoco não foi da Assembléia Nacional Constituinte. como um 
todo. Quando o projeto saiu da Comissão de Sistematização. o seu 
fio condutor filosófico era o sistema parlamenrarista de govemo e, 
portanto. absolutamente afmado com a nossa medida provisória. 
Só que os Constituim.es, que eram presidencialistas. pressurosos 
em serem geotis ao SeDhor Ptesidente da República. cozreram a 
apresentar uma emenda retir.mdo o sistema parlamentarista. que 
viDha da Comissão de Sistematização. E. retomando pai3. o siste
ma presidencialista àquela altwa. com a IOsponsabilidade de Rela
tor. e com o colega nosso que era meu Relator-Adjunto,' Senador 
José Fogaça, chamamos aqueles Constituintes e a eles dissemos 

que aquela emenda iria transform.ar. a nossa Constituição numa 
Constituição estrábica, porque ia olhar de um lado para a medida 
provisória, que é parlamentarista, e. do outro. pant o sistema presi
~ialista. concedendo tal medalha. Há um equívoco. isto sim: o 
Congresso, ao àpreciar a medida provisória, criou uma resolução 
permitindo a sua reedição quando o texto Constitucional não falà 
nisSo. Como sei qce o discurso de V. Ex .. é denso, eu gostaria que 
ficasse, eu não diria adtninículo, mas esse registro, para. -que V. 
Er, em valorizando que eu figure no bojo do seu di.scuxso. teDba 
esse registro histórico. 

O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço. sensibilizado. 
As suas informações fôram absolutamente cotretas e com elas 
concordo plenameDte. 

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

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
COUTINHO JORGE, EM SEU DISCURSO. 

REQUERIMENTO N' , DE 1995 

Senhor Ptesideme. 
Requeiro. nos termos do artigo 50 da ConstituiçãO Federal 

seja convocado o F,;xm0 Sr. Ministro de Planejamento Dr. José Ser
"'· pm. prestar informa,aes a este Senado, oobre o·~ di 
União-1995.no que se refere especificamente a; 

I, Explanação sobre o déflcit público e sua superação a mé
dioptaZO. 

2. CritériOs riti.Jizados para. a redução-dos valores aprovados 
pelo Congresso Nacional 

3. Impactos financeiros nos projetas em andament.ó. 
4. Benefícios que ~tende atingir com a medida. 
5. Quais estudos e proíeções f= realizados páia dar o 

embasamento técnico aos cortes. 

Justificação 

Já Se encontra em tramitação neSte Legislativo a proposta 
de vetos ao Orçamento da União. Até o momento não temos ne
nhuma posição clan e transparente por parte do Executivo, sobre 
o assuDto. A presença do MiDistro é de fundamental importância 
para o esclarecimento dos parlamentares. posto que a lei orçamen
~ é autocizaúvã dC gastos. mas cabe ao Legislativo a aprovação 
e ftscalização- da execuçãô do mesmo. 

Sala das Sessões, fevereiro de 1995. - Senador Coutinho 
Jorge. . 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N'19, DE 1995 

Altera o Decreto Legislativo D0 27, de 1995, 
que dispõe sobre a remuneração de membros do 
Congresso NacionaL 

Art.l0 O artigo 4° do Decreto Legislativo D.0 27. de 1995, 
passa a vigorar com as seguintes alte:rações: 

- ''Art. 4° - O compareCimento a cada sessão deli
berativa e às reuDiões de Comissão Permanente. a que o 
parlamentar faça pane como titular. será remunerado por 
valor conespondente ao quociente entre a soma dos sub
sídios variável e adicional e o número de sessões e reu· 
niões de caráter dehõeiativo :realizãdas no mês anterior. 

§ 5"- Ressalvada a hipótese do§ 4'. é vededo o 
pagamento de subsídío variável ou adicional decor
rente de sessão deliberatiVa--e reuD.ião de Comissão 
Permanente durante a qual o parlamentar não teDh.a 
tido sua presença registrada na forma dos parágrafos 
2°e3° 
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§ 6°- Os Presidentes de Comissões Peo:nanentes 
estabelecerão fonnas de apuxação da freqüência dos par
lamentares nas reuniões da comissão." 

Art- Z'Supciiniro artigo ?do De=to Legislaiivo rt'Z/ de 1995. 
Art. 3° Este Decreto Legislativo entta em vigor na data de 

sua publicação. 

científico e teCnológico; ativida.deS de pesquisa e desenvolvimento 
em áieas estratégicas e prioritárias; Politica nacional de infOIIIláti· 
ca e automação; modemização tecnológica do setor produtivo; as· 
pectos ciemíficos e tecnológicos das políticas social. industrial. de 
comércio exterior e de desenvolvimento regional; 

Art. 107. As reuniões das comissões penna:aentes realizar
se-ão: 

Justificação -a}seordiilârias. nos dias úteis da segunda semana de cada 

O presem e Projeto de Decreto Legislativo pretende vincular mês. a partir das 9h30mm e das 14h30mm; 
à remuneração criada pelo art. 4o do Decreto Legislativo no 27. de b) se extraordinárias, mediante convocação especial. nos 
1995. a.partícipação do parlamemar também nas reut>iões das Co- dias úteis das demais semanas. observando-se 0 disposto no art. 

- p , . ,__ 154. item L 
:aussões eiiDallentes a que 1aça parte como titll&i:IJ.o. § 1o As :reuniões das comissões téiDporáiias e as audiências 

O nosso objetivo é garantir a ·presença do parlamentar nas públicas realizar-se-ão nos dias úteis ein qualquer horário. exi:.e
Comissões Pemtanentes de forma a agilizar os trabalhos das mes- tuando-se os da segunda semana e 0 disposto no art. 154. item 1. 
mas. Por via de conseqúência. perderá o valor c:onespondeote § zo Em qualquer hipótese. a ieUnião de comissão penna· 
àquela reunião em que o parlamentar estiver ausente. tal qual é nente ou temporária não poder.í coincidir com o tempo reSerVado à 
previsto no citado dispositivOpar.i aS-Sessões delibetativas. Ordem do Dia das sessões ordináriaS do Senado. 

P- oportuno. supiliilllllO· • s o --'go 2• do T"\--·- Leoi.:Jati-
...... o1.1.!.1 ~<;4V ::;;- • Art. 108. As ComisSõeS riririir.:.se-ão COm a -presença. no 

V o em questão, considerando--o desnecessário e "injusto perimte a mínimO. de um texç<l de seus membros. 
situação atual que o ""País enfrema.. § 1 o As deliPerações Dão--temtioar.ivas nas comissóes será9 

Pela. importância da matéria no resgate da ÍlgUI'3. do Parla~ 
mem.o pexante a sociedade, esper.unos contar com 0 indispensável tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus 

apoio de nossos ilusttes pares para a aprovação deste Projeto de me~io a pauta dos trabalhos das comissões. salvo em caso de 

Decteto Legislativo. · - · urgência. será distribuída. com antecedência mínima de dois dias 
Sala das Sessões. 16 de fevereiro de 1995.- Senador Coo-

úteis. aos titulares e suplentes da respectiva comissão, medíaDte 
linho Jorge. protocolo. 

iAs Comissões de ConstiruiçiiD,lusriça e Cúiada- ··· Art. 154. As sessões do Senado seriio: 
7Jia ~ di!: As.ru.mos Econâmicos.) 1 - orciinárias~ -as realizadas de segunda a sexta-feira da ter-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• lS,DE 1995 oeira semana. iniciando-se às 9h30mm e 14 horas e 30 mfuutos. e 
da quarta semana iniciando-se às 141!30min. 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal ------------·----------·-·--" 
e dá outras providências. 

O Senado Federal resolve: 
Art.1° Os arts. 48, 72. 77. HJO.l02. 107. 108 e 154doRe

gimenlo Intemo do Senado Federal passam a vigorar com as se
guintes alteiações: 

"Art. 48. Ao Presiden"' cotnpete: 
36. Planejar. em conjunto com os Lí'deres e os Presidentes_ 

. ·de Comissões PCIID3llentes. a pauta semanal e/oo. mensal das pro--
posições que deverão COnstar da Otdem do Dia das Sessões. 

Art. 72. 
4) ComisSão de Educação. Ciência e Tecnologia- CEC. 
7) Comissão de Desenvolvimento Regional e Utbano e de 

Meio Ambiente- CD R. 
Art. 77. 
a) Comissão de Assuntos Econômicos, 19 
b) Comissão de Assuntos Sociais, 17 
c) ComiSsão de Constimição, Justiç~fe Cidadania, 19 
d) Comissão de Educação. Ciência éTeCtlologia. 17 
e) Comissão de Relações Exteria:es e Defesa Nacional. 15 
f) Comissão de SeiViços de Infta-Estrulllia. 15 
g) Comissão de DesenvolvimeDto Regional e Urbano e de 

Meio Ambim.e. 15 
h) Comissão de FiscaHzação e Controle. iS 
§ 2o Cada Senador poderá integrar três comissões como ti-

tlllar e três como suplente. sendo duas de car.lter obrigatório. 
Art.!OO. 
m- Outros assuntos con:ela.tos 
Art. 102. À Comissão de Educação. Ciência e Tecnologia 

compete opinar sobre proposições que versem sobre: 
V - planos e programas de desenvolvimento científico-e 

tecnoló~_co; esttunua instit:llcional e instrumentos de fomento 

Art. 2" O Regiinento lntm10 do Senado Feder.ll fica acres
cido. logo após o aJ:L 104. do aJ:L 104-A comasezuinteredação: 

cação. 

"Art. 104-A. À Comissão de Desenvolvimento 
Regioo.al e Urbano e de Meio AmbieD.te compete opinar 
sobre proposições que digam respeitO aos seguiDtes as
suntos: 

!- planoS e progr.imis-âe desenvolvimento regio
nal; estrutura institucional e instrumentos de estímulo ao 
desenvolvimento regioml; politica de cooperação da 
União com os Estados. o Distrito Fedexal e os MWlicí
pio~ desenvolvimeillO e mtegração de regiões; incenti
VOS regionais; 

II-planos e programas de desenvolvimento urba
no; política de iD.fra-estrutuia urbana e saneamento bási
co; política habitacional; utbanismo e arquitetnia; uso e 
ocupação do solo mbano; transportes urbanos; direito 
w:ba.nístico e municipal; 

m- sistema nacional do meio ambiente; proteção 
do meio ambiente; rectliSOS narurais renováveis; flora. 
fauna e solo; direito an:lbiental; 

IV- ootros assuntos correlatas.'' 

Ait.. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

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

Justificação 

As alterações no Regimento Intemo Sllgeridas neste Projeto 
de Resolução possuem Ulll objetivo em comum: tomar mais eficaz 
o tr.lbalbo das comissões permanentes do Senado Federal, e conse
qüentemente. ~ próprios trabalhos legislativos. 
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Em primeiro lugar, propomos que, mensalmente, o Presí
dente da Mesa faça reunião -coni os Líderes e Presidentes das 
Comissões Permanentes, para estabelecer uma agenda a ser 
apresentada ao Plenário. Evidentemente, que se trata de um pla
nejamento flexível sujeito a ajustes ao longo do mês. Isso mui
to auxiliará na agilização das matérias_ em tramitação. 

Quanto às comissões, estamos propondo a alteração de 
uma já existente e a criação de outra com impOitante temática. 

O nosso objeúvo é alte!4.r o eofoque dispensado ã.s maté
rias pertinentes a ciência e tecnologia pelo Regimento Interno 
desta Casa. Embora possa parecer uma simples correção for
mal. trata-se de uma medida com implicações substantivas para 
o trnbalho do Senado Federal na área de ciência e tecnologia. 

De acordo com o art. 102 do Regimento Interno do Sena
do. as proposições relacionadas com ciência e tecnologia estão 
subordinadas aos assuntos educacionais, o que representa um 
clássico e freqUente equívoco, que não mais encontra ressonân
cia no mundo atual, em que a ciência e a tecnologia estão volta
das. prioritari3mente. para a produção e transformação de co
nhecimentos. 

Nesse sentido. serve como exemplo o tratamento dispen
sado pelos países desenvolvidos.· ÓÍlde os assuntos de ciência e 
tecnologia ocupam papel de destaque não apenas na educação. 
mas. sobretrido. na economia e na área social. 

Por isso. a mudança de enfoque ora sugerida visa a con
ceder às matérias de ciência e tecnologia a devida importância. 
dando-lhes um tratamento autôDomo em relação à educação. 
haja vista o papel especial que representam para o progresso da 
humanidade e. em particular. de um país que almeja se desen
volver. como o Brasil. 

Vale assinalar. por oportuno. que a medida ora sugerida 
- valorizando os assuntos da área de ciência e tecnologia- ob
jetiva adequar a- atl.ia.ção desta Casa Legislativa às conclusões 
da Comissão Parlamentar MistJ. de Inquérito que. em 1991 e 
1992. investigou as Causas e Dimensões do Atraso Tecnológi
co Brasileiro. Em seu Relatório Finãl. aquela CPMI destacava o 
papel da ciência e tecnologia. ao ressaltar que "a política de de
senvolvimento econômico e social. de reconhecida prioridade 
nacional. em razão dos novos paradigmas ,de sustentação de siste-

.. mas e processos produtivos. é indissociável de ações estratégicas, 
metas diretrizes e pcrlíticas de ciência e tecnologia" (grifo nosso). 

O meio proposto para Concretizat essã ·coneção de enfo
que é o da mudança da denominação da ~são - que passa
ria a ser de Educação. Ciência e Tecnologia. Além disso. o in
ciso V do ~go 102. que d.efme as competências desse órgão 
na área de ciência e t.ecD.ologia, recebeu uma nova redação. 

· Também pretendemos instituir uma. nova -comissão Per
manente no Senado Federal. a Comissão de Desenvolvimento 
Regionâl e Urbano e de Meio Ambiente. com o objetivo de do
tar esta Casa de um órgão de reflexões r- -iniciativas legislativas 
sobre três temas - desenvolvimento regional, desenvolvimento 
urbano e meio ambiente -tão atuais e importantes pata o País. 

O Poder Executivo, com a cri:açao do Ministério do De
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente. em março de 1985. 
iniciou un:ia fase em que essas matérias pass3ia.m ã ser-txatadas 
por órgãos do primeiro escalão govemamental. Mesmo com a 
posterior extinção do mençionado Ministério. oS órgãos que o 
sucederam no trato desses assuntos ou foram novos Ministérios 
ou Secretarias vinculadas ao PreSidente da ReJ?Ública. portanto 
com status de Ministérios. 

O Senado Federal. todavia. não tem dado a devida aten
ção aos três temas:. O único desses que consta expreSsamente 
do Regimento Interno é meio ambiente, que foi incluído como 

matériaafeta à Comissão de Assunt~ Sociais (a.rt.: 100. inciso ID). 
Consideramos, por conseguinte. que esse tratamento está muito 
aquém da i.mportincia das três áreas e. assim. formulamos apre
senteproposição. 

A tltulo'•de ilustração. com o objetivo de demonstrar que 
as matérias sugeridas justificam a criação de uma comissão es
pecifica. vale lembrar que as desigualdades ~gionais consti-_ 
tuem uma das principais causas do atraso econômico-social em 
nosso País e um dos maiores obstáculos ao -sucesso das políú
ca.s públicas; quanto aos problemas urbanos. as estatísticas 
mostram que em menos de cinqfi.enta anos a população das ci
dades passou de um quarto para três quartos da população total. 
o que ocasionou graves problemas em especial nos grandes 
centros; por fim, meio ambiente é tema para o qual se Volta. 
com grande atenção. toda a humanidade e. em particular. as na
ções detentoras de ecossistemas ricos em recursos naturais. 

O tema meio ambiente, aliás. vale recordar. foi alçado a 
uma dimensão toda especial para o Brasil com a realização. no 
Pais? em 1992. de um dos mais importantes eventos do século. 
a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Am.-. 
biente. As conclu.J>ôes desse _encontro. en~ as quàís a Agenda 
21.e as Convenções sobre Clima e Biodiversidade, configura.ni 
os mais importantes compromissos intemacionais de proteção 
ao meio ambiente e a execução desses acordos, no Brasil. de
manda um acompanhamento sistemático por parte dos autorida
des nacionais em particular dos Senadores em face da missão 
constitucional desta Casa de flScalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo. 

Além de important~s e atuais. as três matérias pOssuem 
um elo em comum. que justifica ·a agregação em um único ór
gão: dizem respeito~ diretam.ente. a sérios problemas que preci
sam ser superados para que o País encontre o caminho do de
~nvolvimento econômico e social. 

Deve-se esclarecer, por oportuno, que a modificação pro
posta no § 2° do art.-77. visa a adaptar aquele dispositivo à cria
ção de uma nova comissão pen:nanente. pois. de acordo com a 
redação atual.,. não haveria parlamentares SUÍlCientes par.i. inte
gra; o novo órgão. 

Quanto à mc:!Clifi~ção pretendida nos artigos 107 e 108. 
vale lembrar que a Carta de 1988, objit.ivando agilizar o pro
cesso legislativo. adotou uma concepção descentralizadora das 
ativida®_s congressuais. Nesse senÇ.p_o. em especial. tomou 
mais relevante o papel das comissões permanentes. que. inclu
sive. passarap1 a deliberar em caráte]: terininativó sObre- algu
mas matérias.·-

Na prática todavia. observa-se que as Comissões têm em
preendido um ritmo de trabalho aquém do esperado pelos Con
gressistas. fazendo-se necessárias a adoção de algumas coneçõ
es de curso. com vistas a acelerar os trabalhos. Nessa perspecti
va., -a redução do número de membros e a do quorum de reu
niões, assim como a destinação da segunda semana de cada 
mês exclusivamente para a realização dos trabalhos das comis
sõc;s permanetltes representam medidas simples. porém de efei
to imediato. 

O elevado número de membros e o quorum de maioria 
absoluta para a realização -de reuniões das comissões são duas 
características que. em conjunto. ~m _dificultado o funciona
mento desses órgãos. A adoção. isoladamente. de qualquer das 
mudanças ora propostas já atenuaria o problema; com mais ra
zão. espera-se que a adoção de ambas produza excelente resul
tado. 

Por outro lado, a "proposta de redução do quon~m res
tringe-se às reuniões; o quorum de deliberação continuará seu,.-
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do o mesmo~ ou seja. maioria silriples. Desse modo. mesmo 
quando não presente a maioria absoluta dos membros. po-
der-se-á realizar reuniões e discutir as matérias constantes 
da pauta. embora as decisões continuem a demandar a pre
sença de mais da metade dos integrantes da comissão. 

Deve-se salientar, ainda, que a diferença entre o texto 
do art. 108. § 1°, desta proposição e do art. 109. que trata 
das deliberações terminativas reside em que -nesre se exige a 
modalidade de votação nominal. enquanto nas não-terminati
vas poder-se-á aplicar a modalidade ostensiva simbólica. 
Quanto ao quontm de deliberação, continua sendo o mesmo 
em ambos os ·casos. ou seja. maioria simples~ - - --

Com a reserva da segunda semana de cada mês apenas 
para as reuniões das comissões permanentes-e a cõJiSeqüente 
não- realização, D.essã. ·semma. de sessões ordinárias -do Se
nado - pretende-se destacar a importância dos trabalhos nes
ses colegiados e. em decorrência, destinar-se tempo adequa
do e exclusivo para que as matériaS possam, ali, ser devida-
mente analisadas. _ 

A proposta .de alteração do art. -154 decolre di D.ecessí
dade de CODcentramos os trabalhos do Plenário em um tem
po específico previamente detenDinado. Depreende-se, por
tanto, que as reuniões das comissões temporárias, audiências 
públicas e 6ut~ realizar-se-ão nos dias 4a,s demais sema-
nas. 

Por oportuno, anexamos a esta justificação -o quadro 
dem.OllStrativo-Anexo 1, que espelha a distribuição dos tra-
balhos segundo a nossa proposta. · 

Os quadros. Anexos 2 e Anexo 2A. têm por objetivo
demonstrar que em qualquer das alternativas propostas, não 
ocorrerá superposição de funcionamento das comissões, po
dendo o parlamentar pertencer a até três comissões sem ne
nhum prejuízo. 

Obviamente, os demais dispositivos--do-Regimento In
terno vinculados direta ou fudiretamente a estas modificaçõ-
es, terãO de ser adequados. · 

Pelos argumentos expostos e diante da importância da 
matéria para o bom funcionamento dos trabalhos do Senado 
Federal, esperamos contar com o_ indispensável apoio de 

· ·nossos ilustres Pares para a aprovação deste Projeto de Re-
. solução. · 

Sala das Sessões. fevereiro de !995. Senador Coutinho 
Jorge. 

,-PROJETO DE RESOI UÇÃO ·ANEXO 1 - .. 
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Duran1e o discuno do Sr. Coutinho Jorge, o Sr. 
Teorônio Vikla Filho~ rVice-~sidrnre, deixa a caiei
"' da presidbu:ia. que é ocupada pelo Sr. Júlio Qon. 
pos, 2°Vice~Presideme. 

o SR- PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a pala
vra ao nobre Senador Josapbat Marinho. 

O SR- JOSAPHA T MARINHO (PFL - BA. Promlllcia o 
seguinte discurso. Sem xevisão do Oiador.) - Sr. Presidente. St's e 
SIS. Se~. voo transmitir-lhes UII!fl preocupação. Não chega 
propriamente a:-ser um disc:urSo. 

· ·Advertiu-me, ontem. jomalista. idôneo, de que bá uma ope
ração em curso no Congxesso para que o Semeio. no que disser 
respeito à reforma instirucional. seja apenas um órgão de ratifica
ção do que a Câmaia vier a decidir. 

Não teDho fato a apontar. ~ao tenbo nomes a indicar. 
Para quem já vive há algum temp:J. porém. IlO Congresso. a 

experiência mostia que convém ter cuidado. senão o SUSSUil'O se 
toma boato, o boato se torna fato e o fato se converte em prece
dente. 

Não têm sido poucas as ocasiões- e aqui há vários SeDado
res de outras legislatmas- em. que se criaram condições par.1 que, 
efetivamente. o Senado não deUberasse. Exemplo significativo po
deria ser lembrado com a votação da emenda constitucional sobre 
o IPMF. POr mais que, neste-pleilá:áõ. Se demonstrasse a inconsti
tucionalidade da instituição do tn"l:mo, pol" mais que fosSe Visível o 
equívoco em. que se estava !ncidindo. prevaleceu o que se a.mmciava.. 

Pode mesmo lembrar-se que iluslre porlamentar. hoje <Jo. 
vema.dor -de Estado, designado pata relatar as maté~ teve que 
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fazê-lo sob o compromisso. que depois ele mesmo confessou desta 
tribuna. com muita graça até, de não admitir modificação. A-pressa 
recomendava a aprovação getal da matéria. Não se desejava que o 
retomo à Câmara. por modificaçãO que foSse feita. gerasse qual
quer outro retardamento. Por maioria. o Senado aprovou e o Supre
mo Tn"bw!al Federal. posteriotmeDte. declarou a iDOODStitucionalidade 
da nossa decisão. 

Quanto a processos comuns, não há n11mero que indicar. 
São tantos que parece até -que a orientaçãõ se-transfo:rm.ou em: 
norma. Toda vez que se aponta alguma importância num deter
minado projeto vindo da Câmam e do interesse dq Governo, 
urge aprová-lo sem emenda. para que a modificaÇãO rião acarre
te retardamento. 

Oia. essa situação tem repetidamente amllado a presellÇ3 do 
Senado na. elaboração legislativa. Devemos, portamo. estar atentos 
à notícia que começa a correr. O nobre Presidente da Câmara dos 
Dep.Itadgs já teve o cuidado de declarar que. com o seu pat.rocinio 
ou a sua concordância, não se altetaiio as normas reguladoras do 
processo legislativo de refcmna coilsfituciohal. Corretamente 
ac:=centou que, cpmo Presidente da Casa. criari as facilidades 
nozmais que forem aconselháveis pata que as emendas tenham tra
mitação rápida. 

novas mcxlifiCaÇões. mas aceitar as ~e: veoham já admitidas pela 
Câmaia: dos Deputados. · · 

Ora. Sr-s e Srs. Seoadores, se assim se admitir. inexi.stirá o 
regime bic::amer;U. É uma desnecessidade a manutenção- do Semqo 
com toda esta CÕtporação presente. com todos os recursos que São 
gastos. Mas a Constituição detemüna que a votação das emendas se 
daiã. sepazadamente. oas duas Casas. e·em dois tlliilOS de votação. Se
ria um âesprop6sito se nos reuníssemos aqni. por duas vezes, pan dis

- cutir as emendas apenas cem o propósito de declan!r vãlidos os CIM-
rios adooldos pela outia Casa do Congresso Nacional. 

Dir-se-á que ainda não há nenhum fato. l\.1as quero advertir. 
Wtamente, que a· Uadição coneute é sempre esta: primeiro Se dei
xa con:er uma notícia vaga; dá-se-fue robustez através da imprensa 
e, quando o Senado se adverte, várias lideiAmças já terão combina
do a forma. Então, em nome do interesse pu'blico, se impõe ao Se
nado o silêncio, porque a tanto eqUivale aprovar projetas sem po
der modificá-los, em nome da urgência, e -porque a outra Casa já 
os examinou devidamente. 

O Sr. Jáder Barbalho- Senador Josaphat Marinho. pemri
te-me V. Ex• um aparte? 

Tudo isso que ali se começa a fazer poderá. a.manhã. ser fei
to aqui O Senado, como a Câmara. não tem qualquer propósito de 
retardar a elaboiação das medidas de refozma constitucional. Mas, 
se há diveigências oa Câma.Ia. divergências também haverá, com
certeza. nesta c'""' a propósito de determinados aspectos das 
emendas sugeridas. · 

O SR. JOSAPHA T MARINHO- Pois não. . 
O Sr. Jáder Barbalho- Senador, em primeiro lugar. gos

taria de corrobotar as afmnações de V. Ex• a respeito da questão 
dos bancos estaduais. Temos acompanhado, ao longo do tempo, 
fundamentalmente. manifestações de antoridades vinculadas ao 
Banco Centtal sobre os bancos estaduais- Tendo ocupado, por 
duas vezes. o Executivo IlO meu Estado, e acompanhado o que 

· Por outro lado, há que atentar no fato que Já se verl.flCOU du
rante a Revisão Constitucional quaildo o Senado,lamexrtavelmen
te, concordou em anular-se na votação, cedendo â im-posiÇão das 
circunstâncias para o V'oto uninominal. que reduziu aquela votação 
em regime unicameral. Os nossos votos não prevaleceram porque, 
não votando o Senador como representante dos Estados, o voto da 
Casa dos Estados foi anulado. . 

Agora. a Constituição, no regime de cãr.Íter permanente, es
tabelece que a votação se dará nas duas Ca.sas sepa!âdamente. En
tão, não nos podem tirar o voto individuado, mas podem nos tirar 
a qualificação do voto, criando condições par.< que, em nome da 

. · 'Urgência, o Senado a_penas aprove ou ratifique as :ciedidas que fo-
' rem aceitas pela Câmar.t dos Deputados. Se tal se der, e já se tem 

dado em várias opomnrldades. o regime, na p:ática, se toma UDica
meral; e o que é pior, anulamos. com o ndssõ consentimento, a 
rep<esentaçio da Feder.lção. 

O fato se toma ainda mais _grave porque, em realidade, a 
tendência histórica neste momento, no Brasil. é para a redução do 
valor da Fedetação. Todas as vezes que entr.un em discussão me
didas de reforma se:t;~pre- o são no senúdo de que é preciso conter o 
abuso dos Estados. E necessário redlizir recursos dos Estados para 
lhes dar mais encargos. Toda a tendência é nessa liDba. Quando se 
discute o problema dos bancos estaduais. Dão se busca fazer dife
rença entre Estados econômica e fmance~ organiZados e 
Estados em difiruldades; mismram-se todos para. em nome· da ge
neralidade, condenar a existência dos bancos estaduais e conduzir 
à supressão deles. 

N'mguém nega as irregularidades que teDha havido em dife
rentes Estados no funcionamerito dos bancos regionais. Mas a so
lução não está na condenação geral, sobretudo quando se sabe que 
em vãrios Estados os bancos locais estão funciODio.do com respei
to às leis e ao equilíbrio de suas opeta.ÇÕe$. 

Devemos, pois, esrar atentos a esta notícia que começa a 
sussw:rar-se no sentido de que. para dar mais I3.pidez a cOnsuma
ção das reformas. o Congresso, através do Senado, não deve emitir 

aconteceu ao longo do tempo com bancos estaduais de outtas Uni
dades da Federação. devo.dizet: a V. Ex•. concorda.p.do. que há 
bancos estaduais e bancos estaduais; que o Banco Centtal. ao lon
go do tempo. nãO pode se exinrir de responsabilidade com oS ban
cos estaduais que não tenham tido sucesso e que, ao longo do tem
po, cometeram ineguiaridades, inclusive indo buscar recursOs na 
reserva bancária pan que os Exea.ztivos pudessem implementar 
obras e serviços nos seus Estados. Acompanhei, inclusive, peoali-

- __za:do. chmmte o meu primeiro Governo. o fato de que alguns Go
vemadores tiDham :rectiiSOS para executar obr.u. enquanto eu. à 
frente do meu Estado. padecia de dificuldades; eu pett:ebia que ha
via Govema.dores que estavam Uwlgutando obras. no seus Esta
dos. financiadas pela reserva bancária. Enfio. causa-me profunda 
estranheza que autoridad.es vinculadas ao Banco Centtal. ao longo 
de diversos governos. procureiD. assumir posição de desconheci
mento dessa realidade. quando aquele Banco mantém fiscalização 
-permanente- ou deveria manter- sobre..os bancos estaduais. Pare
ce-me, portantd. que a genetalização leva à injustiça. com os ban
cos estadoais. Em diversas Unidades da Fedetação. bá bancos es
taduais que vêm correspondeD.do à expectativa, não sol:nente como 
instinlições bancárias~ mas também como instituições que atendem 
à sociedade daquele Estado. Pottanto, não pode haver generaliza
ção. de forma alguma. Há uma campanba contia ·os- bancos esta
duais C. concotdo com V. Ex•. a generalizaçio não pode ser adota
da. por ser injusta. Por outro lado- pemrita-me V. Ex• -.quero 
dar .uma palavra sobre as notícias de que o Senado deverá apenas 
homologar o que possa vir da c~. nas refonnas constitucio
nais. V. Ex•. que é um mestre do Direito ConstitucionaL sabe mui
to -bem que o legislador de 88_ separou a revisão constitucioml da 
_reforma constimcional. No caso da revisão constitucional. estabe
leceu o processo unicameral. e, no caso da refon:na con:stirocional. 
separoo a apreciação pcc parte da Câmar.t e por parte do Senado. 
Então. oão há cabime)ll.o. Qt1C@.,.~r a V. Exa e aoS~~ que, à 
frente da Lideiança do PMDB nesia Casa. como Ude~ não aceita
rei a tese de que o Sen.a.áo deva simplesmente homOlogar o que 
veDba da Câmar.L Esgotada a apreciação da cãmâra .. _o S~ terá 
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a sua chance de conttl"'buir para a :refOOJJa constimcionaL Muito graiO 
pela oportuilldede de poder inserir este aparte no discur.;o de V. Ex'. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO- Eu é que agru!eço a sua 
interven~ nobre Senador Jáder Barbalbo. sobretudo oo momen
to em que V. Ex• declara que. como Líder de seu Partido. não ad
mitirá que se consagte a idéia de simples participação silenciosa 
do Senado na operação das refODDa.S constitucionais. 1 

O Sr. Bernardo Cabral-Permite-me V.Ex•umaparte? 
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois não, nobre Sena-

dor. 
O Sr. Bernardo Cabral - Já lá se vão cjuase trinta anos 

que o jovem Senador e o jovem Deputado Federal se encontravam 
aqui nesta Casa. participando de comissões conjuntas. V. Ex• en
sinando o Direito Constitucional e eu. aprendendo. Depois. o Aro 
Institucional n° 5 cassou o meu mandato de Depu~do Fedetal. e 
perdi dez anos de direitos polítioos; a diáspora nos separou. E ago
ra está cedendo lugar a este reencontro. Daí a minha admi:ração 
por V. Ex', Senador Josapbat Marinho. V. Ex' não faz uma de!lÚil
cia. porque. confOIID.e resSaltcu. não dispõe de provaS. mas faz 
uma advertência gm.ve. tão grave que -ela me relembra os tempos 
da Assembléia Naéional Constituin~ quando mn rol de emendas 
tentava temJinar com -o Senado Federal V. Ex a sabe que. ao longo 
dos trabalhos. da Cottstituinie. havia um sem-número de pessoas 
que entendia da desnecessidade desta Casa. Esqueciam-se essas 
pessoas que ela é 'o órgão reviSor por excelência. Na hora em que 
V. Ex• adverte, eu acho-que a Mesa-que está sendo presidida. por 
um velho companheiro de infortúnio- deve tolllarprovidências. O 
assunto não comporta apenas o registro, co-mo V. Ex .. faz de ma
neixa tão oportw:ta e s~ mas também uma medida em que a 
Mesa aponte caminho e indique soluções. porque amanhã não há 
mais quem segure esse boato. Ele se tr.msformará, como V. Ex• 
disse, em um fato concreto e, a partir daí.. este Senado ficará. e fi
gurará, como meta experiência daquele cidadão que -é tabelião e 
recoxiliece a fuma. de outrem. Quero so~-me com V. Ex•, 
Senador Josapbat Marinho, e reafiiiiiar-lbe a minha adqúração. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Muito obrigado. nobre 
Senador. incluSve pela rememoração dos nossos primeiros mo
mentos. em outros tempos, no Congresso Nacional 

Evidentemente. como eu disse de priD.clpio. nem â.emíncia 
. · faço. mas como a nO!-ícia começa a circular e a meu coDhecimen.to 

· chegou, coo.vém que a Casa se advirtã. parã. que não se repita, nas 
aruais circunstâD.ciãs, ó que já se verificou em 'OutroS ·momentos. 
Não foram pouc·os· os em qüe, diante de processos -gritantemente 
im.portantes, o Senado se anulou, votando a matéria como veio da 
Câmara dos Deputados. 

Agora nem ao menos se ttata de uma emenda constituci~ -
nal. Trata-se de um processo de reforma por meio de sucessivas 
emendas. Se não reagimlos desde logo para exercitar o direito de 
opinar e de divergir desde a primeira emenda que aqui chegar, per
deremos as coodições de fazê-lo nas subséqiientes. 

· O Sr. Coutinho Jorge- Petmite-me V. Ex• um aparte. no
bre Senador Josãpbat Marioho'? 

O SR.JOSAPHAT MAR1NHO -Pois não. 
O Sr. Coutinho Jorge - Senador Josapbat Marinho, V. 

Ex•. de forma bastante clara e precisa~ como já fOi--dito. Iaz uma 
advertência, baseada. na experiência da úhima legislatura, da qual 
partici.Potl, assim coniO eü e ·vários companheiros. É verdade tudo 
isso que V. Ex•D.Os traz- Presenciamos aqiiiiilonieiltoS dificeis. em 
que o projeto, tendo vindo da Câmara., teve que ser praticameDI.e 
aprovado no mesmo dia, pulando todos os prazos regimentais. sem 
audiência de nenhuma comiSSão técnica~ com·-~ de j>lcilário. 
sem. portantrJ. dar ao Senado as condições de anãlíse profunda. O 
S~·- como Casa ~ foi sucessiVamettte- ~spcitado~ 

Conconio que fomos os culpados. FaJei bá pouco. no meu discur
so? que a legislatura anterior foi difícil, com eventos difíceis, como 
o impeachment e a CPI do Orçamento, mas issO não únpediu que 
o processo legislativo nOIIIllll do Congresso pudesse ser viabiliza
do. dentro do que estabelece o Regimento. Sofremos imposições 
aqui em nome de que, se não velássemos, haveria problemas gra
ves pata o Brasil Lembro-me bem disso. V. Ex• era_ um. dos que 
mais lutavam contJ:a isso. Mas, lamentave!men.t.e, a maioria tinha 
que aquiescer. Concordo que eii3lllOS, mas a legislatura atual tem 
a obrigação de consertar - como falei há pouco - equívocos do 
funcioo.am.en.to- do Regimento. equívocos do_ fUncionamento do 
plenário e das comissões, que não funcio:õavani. HaVia boa VOilta· 
de, mas a l:crocracia :oão pemiitia o funcionamento desses instru
mentos básicos do processo legislativo. É por isso que várioS Se
nadores. que passaram por essa experiência, estão apresentando 
propostas de mdança e chamando a ateDÇão parn. que esta legisla
tura não incoiia nos mesmos erros do passado. A advertência que 
V. Ex• faz é muito oportnna. Precisamos estar alerta para evitar a 
repetição de fatos como esses.. Paxabeni.zo-o. mais uma vez, pela 
lucidez do pronUDCÍameDtrJ. 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Agruieço-lhe as pala
VI3.S proferidas que COirobotam as que venho desenvolvendo. 

E quero mesmo assinalar. ao tr-msmitir essa advertência, 
que não a dirijo COIQP acusaÇão a ninguém, sobretudo :não admito 
que participe dessa opetaÇão o eminente Presidei!Ie da Repúblíea, 
que já declaroo, de modo expresso, que, pretendendo algmnas re
formas, não as queria de tropeL nem perturbando a regu!aridede 
dos !Iabalbos legislativos. 

O Sr. Antô~ Carlos Magalhães- Pe:mlite-me v~ Ex• um 
aparte? . 

O SR. JOSAPHA T MARINHO - Concedo o aparte ao 
nolxe Senador Antônio Carlos Magalhães. 

O Sr. AntôniO Carlos Magalhães - Senador Josapbat 
Marinho, V. Ex•, com a inteligência de sempre e a competência 
que lhe é própria. aborda-com muita propriedade esse assunto. 
Na realidade. acredito que isso nãO vai acontecer. Mas, se vier 
a acontecer. como aconteceu no passado, a culpa será exclusi
vamente do Senado. Também no passado, a culpa deve ter sido 
do Senado, porque se esta. Casa não quisesse não votaria urgên
cia urgentíssima pira assunto dessa relevância. Se o Senado 
tem os Séüs -prazos-; que ele cumpci.-os obrigatoriamente. Quan
do abre mão desses prazos, ele tem a responsabilidade. Conse
qüentemente, o Govemo não será culpado jamais de pedir ur
gência em detemri:nado assunto e o Senado querer ser mais rea
lista do que o 'próprio rei. O que nOs cabe. para fazer valer ova
lor da própria Casa. pan dar dignidade à representação que to
dos temos, sobretudo pata fazer sentir perante o Pais a ·necessi~ 
dade da existência desta Casa. que muitos põem em dúvida, é 
justamente estudar. decidir com_critérío, com decência. como 
V. Ex .. está adveriliido. todas essas matérias, porque senão va
mos nos tomar desnecessários. PortaD.to, teremos que estudar. 
sem açodamento. Só votaremos com essa urgência urgentíssima 
se quisetmos. A culpa jamais será do Govemo e sim do próprio 
Senado.~~ 

O SR. JOSAPHA T MARINHO -V. Ex' tem razão. nobre 
Senador Amônio Carlos Magalhães, quando decl.ara que a rulpa é 
do Senado. A culpa é do Senado, porque o Senado é que capitllla. 
Mas não podemos excluir a pa:rticipa.çãci dos que constroem: aS fór
mulas que oos são impostas. Nãi> podemos esqueoé-Ios. Mas V. 
Er tem razão no fundamental: se o Senado ceder e não exercitar 
-inteiramente .a sua tarefa revisora. a culpa é nossa, neohum de nós 
se exclui:ri. E a própria inStituição que estará enVolvida no fracas
so no exetcicio de sua competência. 
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o Sr- Pech-o Simon- Pen:ait.eMme v. ex· um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARlNHO- V. Ex' tem o apane, Se

nador Pedro Simon.. 
O Sr. Pedro Simon - É muito importante Ó seu pibD.Urici.a-

mento pelo conteúdo e por ser V. &• quem o faz. Não há dúvida 
de que a oportunidade é agora. no momeDto em que se fala de re
fOIID.aS constitucionais. quando a imprensa diwlga amplamente 
que o Govemo do Presidente Fernando Henrique Canloso condi· 
clona o êxito de seu Governo à aprovação dessas refonnas. Temos 
que dar a nossa colaboração. Tem :razãO V. Ex• em t.eDtar escla,re.. 
cer essa questão agora. antes que a Câ.maia Vote a primeira.~ 
ta. Nós queremos o direito de ser Casa revisota. Queremos votar 
depois de analisar. esmdar. com denodo, com esforço, com sacrifi. 
cio, seja lá com o que for necessário. Não se pode pretender que 
esta Casa Dão apresente emendas para a matérii nãO _retomar ã-Câ
m= Se acham1os que temos que apresentar alguma emenda. nós 
o faremos? e a matéria volt.ar.í à Câmara. A nossa respcmsabilidade, 
em se tratando de uma reforma da Constituição--

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- E esse é o mecanismo 
dore" • · 

~r. PedrO Simon- Sim •. ~~ é o mecairlsmo do regi- -
me. Mas já se está. argumentando que se o Senado apresentar 
emenda. a matéria voltará à Câmara. e serão ~cessárias mais 
duas votaçõe·s lá. Se for o caso, vai haver sin4 E isso o que diz 
a Constituição. e lemos que cumpri-la. O pronunciamento de V. 
Ex"' é muito oportuno. O Senado existe para ser Casa revisora. 
E se é Casa revisOill. da legislação ordiDária, o que se pode di
zer das mudanças oa Constituição? Caso contrário, esta Casa 
não tem :raZão de existir. Felicito o Presidente do Congresso 
Nacional. Senador José Samey. que está tentando colocar obje
tivamente as questões das mudanças internas do nosso parla
mento. Se a idéia. se a proposta que apresentamos ao Presiden
te José Samey no sentido de mudar o Regimento da Casa. de 
termos ordinariamente uma reunião administrativa mensal do 
Senado para debater e discutir. inclusive--a- agenda e o calendá
rio do ano seguinte, e se é isso que o extraordinário Senador 
pela Bahia está propondo .. então já seria o Caso- de marcarmos 
uma reunião inte~ no Senado, para discutirmos e tomarmos, 
de imediato, uma decisão. . 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO - Obrigado pelos subsí
dios ttazidos ao deba'te, nobre Senador Pedro Simon. 

O Sr.Geraldo Melo-Permite-me V. Ex• um aparte? 
O SR. JOSAPHAT MARlNHO-Co~ o apane ao 

nobre Senador Geraldo Melo. · 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)(F=do soar a cam· 

painha)- Senador Josapbat Marinho, a Mesa, lamentavelmente, 
iDfotma. a V. Ex .. que o seu tempo está ultrapassado e teremos que 
entrar na Ordem do Dia de acotdo com o Regimemo. Pediria aos 
colegas que não aparteassem. mais o orador. Muito obrigado. 

O Sr. Geraldo Melo - Nobre Senador, fico bomado com a 
oportunidade que V. Ex• me dá. mas paia não priVar a Casa do bri
lho das conclusões do seu prom1nciamento, deolino da palavxa. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- V. Ex' pode dar o apar· 
te, porque já estou em conclusão. 

O Sr. Geraldo Melo - Gostaria apenas de dizer, besitmdo 
inteiromper uma exposição tão l:riihante como a que V. Ex. .. faz. 
que os susSUII"'S que pertw:bam e inquietam V. Ex• estão chegando 
aos ~binetes de todos nós. Entre essas inquietações, há também 
idéias como, por exemplo, a de se indagar por que nós, Senadores, 
não podetíamoS íi.ÓS lÍlesttJOS., que estamos cientes das aspirações 
da sociedade.. que estamos conhecendo e anscultando o p;nsatl'Ym
to do Govemo que lid.er.u'á o processo de emendas constitucionais. 
ser também autores de algumas das altetaÇÕeS constinlcionais que 

a sociedade vai debater e que podei:ia debater aqui? Enquanto a 
Câmara Fedetal discute o que lhe será proposto pelo Poder Execu· 
tivo. seria uma forma de nós. no uso de nossas prerrogativas, das 
quais creio neithum de nós está disposto a abrir mão. inicimnos o 
processo IegislaiWo da mesma maneira em relação a outtos aspec
tos das ref0Im3S que sabemos que, mais cedo ou mais tarde, serão 
suscitados. Queria. portanto. ter a homa de incorpot3I' ao discurso 
de V. Ex• essa sugestão. 

O SR. JOSAPHAT MARlNHO- V. Ex' 1IaZ esclareci· 
mentos bastante úteis ao encaminhamento das discussões nesta 

. Casa; 

Sr. Presidente, Sts. Senadores, SI's Senadoxas, como deolarei, 
vim transmitir uma· iriquietação. não era propriamente um discur
so. e foi o que fiz. Mas faço a comunicação dessa notícia na justa 
expectativa de que no tempo (rópriO seja inteiramente respeitada a 
competência do Senado FederaL 

Durante o discuno do Sr. Josaphar Ma:rinlw, o Sr. 
Júlio Campos, 2" V ice-Presidente, deixa a cadeira da 
presidência., que é ocupada pelo Sr. Renan. Calheiros. 2" 
Secretário. - -

Dúmnte o disclli"SS do Sr. Josaphar Marinho, o Sr.· 
Renan Calheíros, 2" Secrt!rário deixa a caieim da presi
dência, que E oeupada p~lo Sr. Júlio Campos, 2" V ice
Presidente. 

Durr.mte o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o Sr. 
Jiilio Campos, 2" V iá-Preside71le, deira a cadeim da 
presidência, que é Ocupada pelo Sr. José Sa:mey, Presl
denk. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-Sobre a mesa, proje· 
tos de lei que serão lidos pelo Sr. 1° Seaetário. 

O Sr.-1" Secretário em exercfcio, Sr. Anrônio Car
los V alt::ltiares,procede à leilum dos seguintes: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N•zz, DE 1995 

Dispõe sobre o resgate tle quotas dLz UniãiJ pelo 
Fruulo Nacional tie Desenwilvinumto- FND, e dá ou· 
Iras providênc~. 

o Congt1'SSO Naciooal decre"" 
An. 1• FJCa o fundo Naciooal de Desenvolvimento - FND. 

criado pelo Decte!<>-Lei n• 2.288, de 23 de julho de 1986, autaizado a 
adquirir. por intemtédio de seu Co!!selho de Orientação. ações ooliná
rias e pref=ntials a s=m emitidas pelo Banco do Na!deste do Bn· 
si! S.A.- BNB: até o monlllllte de R$ 280.000.000,00 (duzçnros e 
oitenta milhões de reais). 

Art. 2" O FND flca autorizado a res~tar quotas da União, 
até o montante estabelecido no artigo 1° desta Lei,. mediante t:tans
feo:ência das ações subscrilas na fc.ma do artigo anterior. 

Parágr.úo Único. As ações adquiridas segundo o disposto 
no artigo 1 °~ pennanecerão no ati v o do FND até a efetivação da 
transferência prevista no caput deste artigo. 

Art. 3• O Poder Executivo remeterá ao Congresso Naciooal. 
·no ptaZO de 30 (trinta) dias, proposta de credito SUplementar paxa 

inclusão no Orçamento Geral da União, refere111e ao exercício de 
1995. do resgate das quotas do FND e do aporte de capital do 
BNB. no limite estabelecido no artigo 1°. 

Ar:t. 4° Esta Lei entra em viga:- na data de sua aplicação. 
Art. 5° Revogam-se as disposições em conttário. 

Justificação 

O Banco do NOI'des; do Brasil S.A. - B~"B. criado pela Lei n° 
1.649. de 19-7-52, começou a funcionar emjurihOde -195'(..etn Fcrta1eza 
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-CE. onde se localiza sua Direção Geral. Em 1964. a Lein• 4.59S, 
que instituiu o Sisterila. Financeiro NacioiJal. classificou o BNB 
como Instituição Fmanéeira PUblica. awdliar na execução da polí
tica de crédito do Govemo Federal. 

A área de attlaÇão do Banco compreende toda a Região 
Nordeste, bem como o Norte de Minas Gerais, abrangendo uma 
população de 4S milhões de pessoas. distribuídas em 1.674 Km2. 
que comspondem. respeciivamen~ a 30% da população e 19,7% 
do tenitório naciooal --

A missão instirucional do BNB consiste em impulsionar o 
desenvolvimento sustentável do Notdeste. mediante suprimeiii.o de 
recm:sos fmanceiios e de suporte e capacitaçãõ -féCDica aos em
preendimentos da Região. 

A ação fmanciadora do desenvolvimento regional pelo Ban
co compreende operações de médio e longo ~· viabilizando 
projetos específicos de investimento (86% dos créditos conoedi
dos). muito embora atenda. também. às necessidades de giiO oo
metcial das empresas. mediante operações de curto prazo (14% 
das aplicações). 

O BNB se .desta.ca. portanto, como principal agência 
governamental nã. mobilização de. recursos para o desenvol
vimeDto regional, cabendo ressaltar sua função de gestor do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, 
com R$ 2.2· bilhõ~s de créditos concedidos, contemplando, 
sobretudo, os m'icro e pequenos empreendedores (96% dos 
beneficiários). -- ----- -

A ação do Banco. no entanto? é bem mais abrangen-_ 
te. Nos dois últimos anos captou US$ 235 ·milhões em 
operações de eurobonds. No fmal de 1994. contratou com 
o BID um empréstimo de US$ 400 milhões para o PRO
DETUR. que, somados a igual quantia de responsabilida
de dos Governos Estaduais, fmanciarão a infra-estrutura 
básica do turismo no litoral nordestino. Na mesma época? 
o BNB obteve a aprovação, pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEF~T. de um 
- Propõe-se a utilização de aplicações f"manceiras do 
FND. que não estão incluídas no programa de desmobili
zação ou monetização de ativos. Deste modo, não haverá. 
repercussão sobre os fluxos do Tesouro Nacional. já que a 

. ·Operação proposta.se restringe a uma -simples troca na po
sição de ativos da União. 

Enquanto que as atuais aplicações fmanceiras do FND 
têm seu impactO testritO à própria utilização.-a subscrição de 
ações do BNB custará à União até R$ 280 milhões, mas permi
tirão alavancar aplicações de cerca de RS 4 bilhões. Trata-se, 
p~to, de uma mudança qualitativa na gestã:' dos ativos da 
União. com elevada repercussão no desenvolvliD.ento do Nor
deste. sem prejudicar o alcance do equilibrio das contas do Te
souro Nacional. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

LEIN"I.649,DE 19DEJULHO DE 1952 

Dispõe sobre a Constituição do Banco do Nor
deste do Brasil e dá outras providências. 

··--------------·--
DECRETO-LEr N" 2.288. DE23 DEJ1JLHO DE 1986 

Cria o Fundo NaciooaJ de Desenvolvimento,. 
institui empréstimo compulsório para absorção tem
porária de acesso de poder aquisitivo, e dá outras 
providências. 

--------··-·--··------·-

LEJN"4595,DE31 DE DEZEMBRO DE 1964 

Dispõe sobre a Política e as Instituições Mone
tárias, Bancárias e Creditícias. Cria o Conselho Mo
netário Nacional e dá outras providências. 

(À Comissão de AssWEtos Econâmicos - decisão 
rerminattva) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 23,DE 1995 

Institui a dedução na ded.arilção anual de ren
dimentos da pessoa íJSica dos gastos com trabalhado
res domésticos. 

O Congresso Naciooal d=ta: . 
Art. 1 • As pessoas fisi<:as podetão deduzir de seus rendi

memos tributáveis, por ocasião de sua declaração anual de ajuste 
do imposto sobre renda e proventos de qualquer mtmeza., os valo
~s.pagos no periodo-base respectivo a trabalhadores domésticos 
com os quais mantenham vínculo emprega.tício. 

§ 1• Além dos rendimentos do ttabalbo assalariado, podetão 
ser dedzrridas as # conttibuições sociais efetivaniehte recolhidas, 
destinadas a fmanciar a seguridade social. 

§ 2° Somente poderá usufruir do beneficio iostimído nesta 
lei o contribuinte que regulannente anotar a carteira de trabalho do 
empregado e :recolher as contribuições paia o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS e par.> o Fundo de Gazantia do T~ de 
Serviço- FGTS. 

§ 3• A dedução previst4 nesta lei é limitada ao mãxímo de 
dois empregados poruDidade familiar. · 

Art.. 2° &ta lei eDtta em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°Revogam-se as dísposições em coonári.o. 

Justificação 

É com o objeto precípUo de caminhar mais um passo na his
t6rica luta pela coo.quista dos direitos sociais em: ·nossO País que 
tomamos a iniciativa de propor esta inovação legal estendendo às 
pessoas natw:ais Q direito de cleduziieiii de- SeUs Il:ri.dimentos tribu
táveis pelo imposto de renda as despesas em que incorrem com o 
pagamento de_salários e encargos Sóciais. . 

No Brasil. possuimos. hoje, cerca de quatro milhões de 
trabalhadores domésticos, a grande maioria dos quais sem re
gistro em carteira de trabalho e. por conseguin~. com impossi
bilidade ou dificuldade em exercer os mais elementares direitos 
sociais como· .assistência à saúde e aposentadoria. entre outros. 
Com a aprovação deste projeto, estaremos dando um grande in
centivo a que seus empregadores exijam e assinem sria carteira 
de trabalho. retirando-os da infor:rãalidade e propiciando-lhes 
condição idêntica à dos demais trabalhadores. o que repre
sentaria uma grande vitória para a consolidação dos direitos so-

- ciais. -vale dizer, o último grande grupo dos excluídos - os do
mésticos - começariam a ser integrados aos sistemas ·assisten
ciais e previdenciários custeados por si próprios e pelos demais 
cidadãos. 

Por outro lado, os contnàuintes do imposto de :renda- pes
soa fisica. em suã- grande maioria cidadãos de classe média. que 
são os gr.mdes pagadores de tributos deste País. zeoeberiam jlstiça 
ao deixar de pagar imposto sobre uma renda que constitui agora o 
salário de texceito ou receita do sistema de seguridade social. 

Entretanto, buscamos limitar o beneficio ao máximo de dois 
empregados domésticos por famlT1a, uma vez que a manutenção de 
três ou mais empregados_por um mesmo núcleo familiar revela a 
existência de oonsider.ível capacidade contnbutiva que não se po-
deria subtrair à_tributação. · 
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Com o substancial aumento do número de contribuintes.. te· 
remos também sensível incremento na ~daçãÕ do mss e dO 
FGTS~ que superariam. em muito, redução no volum.e de receitas 
do imposto de renda, fato que atenderia as exigências do art. 57 da 
Lei 8.931, de 22 de setembro de 1994- LDO, já que não haveria. 
em nosso entender. renúncia de :receitas federais~ mas seu cresci
mento. Para ·aqu~les que insistirem em vislumbrar renúncia de re
ceita com a instituição da dedução ota pretendida. lembramos que, 
se aprovada. a Lei somente entrari em vigor Iili exe!cicio fmancei
ro subseqüente ao de sua publicação. não atiiJgindo as declarações 
de ajuste do ano COIIellte e pemlitindo a previsão orçatOentária re· 
lativa à arrecadação do imposto de renda pam 1996. 

A iniciativa é dotada de gxande alcance social, razão pela 
qual contamos com o apoio dos nobres Parlamentares. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995. - Senador Ecfi. 
sonLobão. · 

(À Comissão de Assunrcs Sociais -decisão tu
-minaliva) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os projetos seião 
publicados e remetidos às comissões competentes. 

Sobre a mesa~ requerimentos" qüe serãO lidos pelo Sr. I" Se
cretário. 

_volvimento regiofla.l. Afmal,. a ref~a representará um investi
meDto de cerca de 1,5 bilbão de dólares, a geração de 7.000 em
~gos diretos e de aproximadamente 23.000 outros indiretos. cin
co Estados das regiões Norte e Nordeste abrigam munidpios com 
viabilidade técri:ica. atestada pela Petrõbnís~ para sediar a obra e 
pugnam junto ao govémo por sua localizaÇiic. O Senado Federal. 
enquanto repxosentante das unidades da FedetaçãO. ~deve inteiiar
se dos par.lmetros que estão infOIIIllllldo esse processo decisório. 

Nestes termos~ 
Pede deferimento. 
Brasília, 17 de fevereiro de 1995.- Senador Ademir An· 

drade. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os requerimento li

dos serão IXJblicados e incluídos? opcntU.llalD.ente. na Ordem do 
Dia, de acordo com o art. 255 do Regimento Intemo. 

Som a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1• Secretário. 

O Sr. 1° Se~ário em exrn:fcio, Sr. Antônio Car· 
los V alodares,procedeà leitura de seguinte: 

Oficio GSAA 72195 

Brasília-DF, 21 de fevereiro de 1995~ 

Senhor Presidente: 
Pelo presente, atendando ao disposto no artigo 65 do Regi

mento Intem.odo Senado Federal. venho coiDll.Ilica.r-Ibe que estou Q Sr.l" Secrr:tá:rio em exnclcio. Sr. Antônio Car
los V ol.adares. proct:de à leinaa dos seguintes: 

R{!:QUERIMENTO N' 199, DE 1995 

Senhor Presidente. 
Nos teo:nos do art. 50, da Constimição Fedeial, combinado 

com o art.. 397 .l do Regjmento Intemo. requeiro ·seja ccmvocado 
o Senhor Ministro de Estado da Previdéncia Social, pam compare
cerper.mte o Plenário do Senado FederaL a fiiD de prestar esclare
cimentos à Casa acerca do veto total ao Projeto da Câmara n" 2, de 
1995 (PLn'4.677/94,naorigem), que "Dispõe sobre a política na
cional de salários. o salário rilíD.imO-e dá outtas -~cias"~ em 
virtude das" repetidas norlcias veiCtiladas cont:rn.dizexcm as razões 
do referido veto, quanto à capacidade de pagamento de um salário 
mínimo de cem reais~ já que tal reajuste eleva o déficit operaciona.1. 
da Previdência Social pam mais de R$5 bilhões. 

- exeroendo o cargo de Líder do Partido Socialista Brasileiro -
PSB. para que sejam feitos os :registro formais e paxa que esta 
função possa ser exercida. em toda sua plenÍillde nos trabalhos do 
Plenário desta Casa e do Congtesso Nacional. e em suas diversas 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995. - Senador Jader 
Barbalho, Llderdo I'MDB. 

REQUERIMENTO N' 200, DE 1!195 

Exm" SeDhor Presidente do Senado Federal: 
Nos teo:nos do art. 50, caput, da Constituição Federal e art. 

397 item I, do Regimento In1emo do Senado Federal, solicito que 
seja i;onvocado o Sr. Ministro das Minas e Energia pam prestar in
fotma~ som a funu:a instalação da déciiDa segunda refinaiia da 
Petrolris. 

O tema envolve duas questões difei'eDti:s. ambas mem:edons 
da atenção do Senado FederaL A primei1a diz =peito à IOCUJl"llção 
da situação de aut<>-suliciéncia na produçãO de derivados de pettó!eo, 
vigente até a explosão de C<mSUIIlO propiciada pelo Plano ReaL Tiata
se, no caso, de indagar em que medida a refinaria planejada """'snfi. 
ciente pa13. aieD.der a crescente demanda íntema. e substituir~ ~ a 
importação de derivados que seavolumounodeconerde 1994. Tiata
se, principalmenle, de avaliar quando, a peiSistirem as ama;. condiçõ
es, serão necessários novos inVesfimeiúoS do gênero. ·infa:mação esta 
que sem dúvida deve condicionar a decisão preseme quanto à locali
zaÇiic do empreendimento. 

Em segundo lugar. ilm inveStimento desse pane· não pode 
ser CODSiderado apenas à base de critérios ecooõmicos.. stritu sen· 
su, mas deve ser entendido. também. como insti:umento de desen- -

Comissões. ~ 

Na oporttmidade, reitero a V. Exa votos de elevada estima e 
consideiaÇfic. 

Respeitosamente,- Senador Ademir Andrade, PSB- PA. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expediente lido 

vai à publicação. 
Sobre a me~ requerimento que seiá lido pelo Sr. 1" Secretá-

O Sr.]0 Secretário em ~:xercici.o. Sf. Antônio Car
Ws V aladares,proceàe à leitumdo seguinte: 

REQUERIMENTO N' 201, DE 1995 

Senhor Pn:sidente: 
Requeiro a Vossa Excelência. na fottna. do art. 215 do Regi

mento Intemo·e com base nos arts.. 74.a, e 401 do mesmo diploma 
legal. a criaçãõ de conrissão tempo<ária intema, composta de 7 
membros, com o prnzo de 45 dias pam elaba= e apresentu: proje
to de resoluçãO refotiDando a CartaregimeD!al do Senado FederaL 

Aaeditamos que vivemos o momento adequado pa:m a :refor
ma do Regimellto IDtemo da Casa. A legislalura que ora se iJJicia sur
ge sob o signo das D"rndanças Madanças m Coãsti.tuição Federal 
para que sejam retomados o desenvolvimento e a prosperidade mcio
nais, mas também mnclanç>ls no CongiOSSO Naciooal, pam que sejam 
resgar.a.das a eficiência e a seriedade do nosso Parlamemo 

A propósito, já no seu discurso de posse na Presidéncia do 
Senado FederaL Vossa Exoe!éncia bem II1ItoU da matéria ao afu:
mar que ':É necessário, neste imaante de transfonnações .hist6ficas, 
salvar o Parlamento do desprestígio, recolocá-lo per.mte a NaçãO 
no sen intocável lugar de cúpnla do sistema democtático (--)" 

Nesse sentido.. bem sabemos que Da democrncia a govema
bilidade depende, em gxande parte, da capacidade operativa do 
Parlamento~ que. por sua ye~ deve estar ancorada em um regi:men-. 
to intemo que pennita agilidade, segmança e tr.IIISJlarência nas de
liberações. 
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v preseme requerimento se insere nesse contexto. tendo 

como objetivo maior. exatameDle, contDOuir para a recuperação do 
!""stígio do Congresso NacionaL _ 

processo dirigido OOliiia um membro do Parlamento, em ra2iio de 
um bill, discuiso, ou deelar.!ção qualquer Sobre maléiia em IIllmita· 
ção, seria coosidetado nulo e de nenhum efeito (apud Julieo Lafeaie
re, iD Manuel de dmit OOI!StitUciooaL Paris, 1947, p. 708). 

Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995. - Senador Lúcio 
Alcântara. 

O SR, PRESIDENTE (José Samey)- O requerim<fu!D será 
publicado e posteriormente incluído na Ordem do Dia, de acordo 
com o art. 255 do RegimentO Intem.o. 

Sobre a mesa. proposta de emenda à Constituição que seiálida 
pelo Sr. 1 o Secretário ein exercício, Sr. Antônio Carlos V a1adares. 

É lida a seguinte 

PROPOSTADEEMENDAÀCONSTITUIÇÃON'3,DEI995 

Altera o art. 53 da Coostituição FooeraL 

As Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal. 
nos termos do § 3• do art. 60 da Constituição Fedetal, promnlgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
· Artigo único. O· art. 53 da Constitnição Federu passa a vigo-

rar com as seguinteS alterações: _ 

"Art. 53. Os Deputados e Senadores são inviolá· 
vei~ no exercício do mandato. por suas opiniões, pala-
vras e votos. _ 

§ ·1· Desde a expedjção do diploma. os ;,embros 
do Congresso Nacioaal não podarão ser presos. salvo 
em flagnmte de crime inafiançáveL 

§ 2° No caso de flagrante de crime íri.afiancável os 
autos serão remetidos, dentro de 24 (vfule e quatro) ho
ras. à Câmam xespectiva. para que resolva sobre a prisão. 

§ 3• Os Deputados e Senadores seiáo submetidos 
a julgamento perante o Sopremo Tn"bonal Federnl. 

§ 4• Os Deputados e Senado= não serãO obrigados 
a testemunhar sobre infO!III.aÇÕeS recebidas ou prestadas em 
I3Zão do ex=lcio do mandato, nem sobre as pessoas que 
lhes conf!ailliJl ou deles re<:ebemn infommções. 

§ 5• A incoqxxação às FO<ÇaS Aimadas de Deputa· 
dos e Senadotes, embora militates e a:inda que em tempo de 
gu=a. dependerá de prévia lioeoça.da Casa respectiva. 

. · · § 6• As imunidades de Deputados e Senadores 
substimirãõ durante o estado de sítio, só podendo ser 
SUSpeiJSaS mediante o voto de dois terços dos membros 
da Casa respectiva, nos: casos de atos. praticados fora do 
xecinto do Congresso. que sejam incompatíveis com o 
execução da medida." 

Justificação 

O objetivo da proposta que ora submeto à elevada aprecia
ção dos senhores membros do Congresso Nacional é restabelecer, 
para as Íll:lUilidaC1es parlamentares, o mesmo disciplinamento que. 
em linhas mais ou menos assemelhadas. recebeu o referido institu
tonoregitue da EmeodaCoostituciooa!n•zz, de 1982. 

Reconheço que se ttara de matéria cuja adequada regulação 
se mostra inçada de considetávcis dificuldades. haja vista oão ape
DaS a controvérsia de índole doutrinária que a cerca, como ainda
e principalmente - a diversidade de tr31amento que a concreta ex
periência constitucional dos países civilizados lhe vem i.mprimin
do ao lacgo dos tempos. 

Historicamente. como se sabe. o instituto das imunidades 
parlamentares surgiu na lnglatem.., como medida de defesa contra 
a Coroa. ~nte durante a época dos Tudor e dos _Sruart. 

Abtangia inôcia!meote, apenas a libetdade de opiniW (freedou 
of speech~ institilída por lei votada em 1512, a partir da qual todo 

Posterioqnentn,porvoha de 1603, seucauceitorecebwcoosi· 
derivei dilargaménto, passando a abrenger o que o direito mglês coo
sagrou na expressãO freedom from arrest. cujo principal objetivo era 
impedir a prisão por dívidas, prética muito usual à época. 

Plasmaram-se assim. os dois tipoS de imunidades parlamen
tares a que alude a doutrina modema: 1) a imunidade material 
(fr<edom of speech), que para proteger a liberdade dos debates, 
assegma ao parlamentar inviolabilidade por suas opiniões palavxas 
e votos no recinto da respectiva Câmara; e 2) a imunidade fOIID.al. 
(freedom from arrest). desrmada a proteger o congressista contra 
as prisões axbitrárias e processos tendenciosos.. 

Advirta-se que. atualmente. na Ingla!ena. somente a imuni
dade material (fr.OO.m of speech) não enfrenta limitações, sendo 
aplicada"" integralidade de sua concepção original. 

. Já a imunidade formal (freedom from arrest) não 
tem, na.ql!e~ país, a_ mesma amplitude com que é disciplina
da no Drreuo Contmental europeu, mais ligado à tradição 
francesa. cujos trltços carateristicos vou destacar linhas mais 
adiante. De sorte que. segundo refere Laferriere (opus cit., 
pág. 716) ... os ingleses não consideram que a qualidade de 

-- parlamentar possa tomar-se obstáculo ao exercício da justiça 
penal". ~ontudo. se um membro do Parlamento é preso por 
um mot1vo penal. o juíz deve avisar à Câmara. A freedom 
from arrest. em suma. não tutela a prática de crimes tipifi
cados na lei penal, nem é eftcaz contra as prisões preventi
vas e tampouco as decretadas por desobediência aos inõu
nais (contempt of Court) (cf. Robert G. NeumaiJD,. in Euro-. 
pean and comparative" govemamenr.. p. 82). 

. . O direito fedend norte-americano também cooSignou os 
dois tipos de imuriidades acima zeferidos. nos seguintes termos: 
"Duillilte o periodo de sessões das respectivas Câinaias, bem como 
quando se dirijam às mesmas ou delas regressem. nãO podeião ser 
presos.. exceto em casos de traição. falta grave e alteração da paz.. 
Tampouco se lhes pode:tá pedir contas em outros lugares por dis
cursó em debate mantido no seio de suas respectivas Câmaras" 
(art. 1•, Seoção 6', da ConStiruição de 1787). 

Inteipretaodo esse preceito assim discoire Edward S. 
Crwin. ''Enquanto as palavns ''uaição, crime comum e pertnbação 
da ordem pública" referem-se às violações taoto das leis estadwis 
quanto das oaciooais, a imunidade de prisão não inchti a de não ateu
der citação em·~ civil nem, pelo ari;umento de autoridade, a de 
esrusar-se de depor J=lllle uma Comissão do Congresso. Na verda
de, desda a abolição da prisão por dívida, peidru essa Íllllli!Ídada a 
maior parte de sua importância." (mA constituição OOrte-americaoa e 
seu siguificado atnal, pp. 33-4), 

Como se vê, também no direito legislativo norte-americano 
ettfrenta a imunidade formal substanciais atenUações. não havendo 
sobretndo, a neoessidade de prévia autorização da Càmara para o 
processo penal. - . .. 

Bem diverso. porém. é o tratamento que o instituto tem re
cebi~ no direito constitucional legislado da maioria dos países do 
continente europeu. 

Dentre esses países desponta. oooforme jã saliente~ a Frao· 
ça. cujo discíplinamento da matéria segue orientação próxima à 
adorada pela Constituição Fedetal brasileira de 1988. Com efeito, 
estabelece o art. 26 da Constituição fr.moesa da V República, apro
vada pelo referendum de 2&-9-1958: 

Com efeito~ estabefece o art. 26 da Constimiçio francesa. da 
V. República. aprovada pelo referendum de 28-9-1958: 
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"Nenhum membro do Parlamento pode ser perse
guido. procurndo, preso ou julgado pelas opimões ou 
votos emitidos no exercício de suas funções. 

Nellhum membro do Parlamento pode, dtnante as 
sessões. ser perseguido ou preso por motivos cri:míoais ou 
ccmeciomús, a não ser com a autorl:zação dã A.ssem.bléia da 
qual faz~- exoeto oo caso de flagrante delito. 

Nenhum membro do Parlamento pode ser preso 
fon da sessão. a não ser com a autorização da mesa da 
Assembléia da qual faz ~. exceto em caso de flagran- · 
te delito, de buscas autorizadas oo de condenação defmi
tiva. -

A detenção ou busca de um membro do Parla
mento é suspensa se a Assembléia da qual ele faz parte 
assim o requerer." 

Note-se que. apesar dos vários pontos eoi -comum com a 
Constituição brasileira de 1988 no ttarameoto da matéria. .a Consti
tuição francesa exclui a necessidade de ptóvia liceDÇ> para o pro
cesso e admite. inclusive. a prisão em decoo:€ncia de condenação 
crimiDa1 defmitiva: . , _ 

Na Alema.Dba também são consagn.dos os dois tipos de 
imunidades já tão Ieferidos, sendo que a imuDidade material ga
rante ao parlàmentar uma ampla libetdade no. exetcicio do seu 
manda.to. Dão só frente ao govemo, como aos partidos e ao corp:> 
eleitor.!!. Esta ampla libettlade encontm limitação tão-sotneDte no 
caso de ofensas. caluniosas, inadmissíveis à htz do art. 46. I. in 
fine, da Lei Fundamental alemã. . 

Quanto à prisão do parlamentar, é ela pennitida apenas em 
caso de flagrante delito. Entretanto, ressalva a Constituição alemã 
o poder da Câ=de detemtinara solttuado congressista. exigin
do-se. ainda, a sua prévia licença para a instauração do processo. 

Cabe refetir. por fim. à experiência da Itália, cuja Lei Maior, 
em moldes também assemelbados aos da atual Constituição brasileira. 
consagtaVa. até bem pouco. imuDidades material e fO<Illlll plenas. 

Com a defla.JWição da chamada "opetação mãO. limpas", 
concretizou-se. naquele país. a necessidade de se alterar radical
mente essa orientação. pois a imunidade fonnal. nos tennos em 
que estava regulada., tomou-se o maior empecilbo à ação da Justi-

. ça italiana. condutma do alndido processo de depornção. O núme
. ro de pedidos de licellça ultrapassou a um tetço do total de pada

mentares. com o que a possibilidade de autorização ficou política e 
tecnicamente inviáve~ de tal sorte que o Parlamento s6 ceden gra
ças à forte pressão popular. 

No texto atual da Constituição italiana. manteve-se a imuni
dade material (opiDiões, palavras e votos) e também a imuDidade 
fonnal quanto à prisão, que conlinwt a depender de antorização do 
Parlamento. Contudo, suspenden-se a necessidade de licença para 
o processo. passando ter livre cmso. assim. a instniÇão crimmaL 

Com a proposta Ota apresentada, não me assalta a presunção de 
oferecer fommiação pe<feita e· acabada pata a "'levante questão das 
mmirlades parlamentares IlO direito CODSt.itllciõba poSitivo l:nsileito. 
Anima-me, antes de tudo. suscitar o debate, a fim de que seja Ievista, 
neste polllO, a Constituição Fed=l de 1988. alio disciplinamento à 
!llll1éria em pauta tem ensejado in<:alcolivel desgaste às casas legisla
tivas em todos os níveis da Fedetaçlo. 

Urge, segundo penso. sanearas nossas instituiç6cs parlamenta
res, que Dão podetu ser tomadas de assalto por infratores da legislação 
penal. cujo úriico e exclusivo objetivo é se subtiaí:reril. com. o privilé
gio das inmnid•des padamentares. à açl!o da justiça criminal 

Consentir na subsistência das práticas boje prevalecentes na 
espécie. é por em risco não s6 a bigidez do sistema Ieptesentativo 
brasileiro. como também o pr6prio Estado Democrático de Direito 

que que perfilhamos. 

Sala das S"essões, 22 de fevereiro de 1995.- Pedro Simon 
- Ernandes Amorim, - Sebastião Rocha - Ademir Audrade -
Roberto Freire,- Carlos Wdson- Geraldo Melo - Lauro Cam
pos - Benedita ila !)ilva - José Eduardo Dutra - Marina Silva 
- Antônio Carlos Valadares- Beni V eras- Humberto Lucena 
- Darcy Rl'beiro - Esperidião ·Amin -Alexandre Costa- Jader 
Barbalho- Roberto Requião- LúCio -Alcâ.ota.ra.- Osm.ar Dias 
- Casildo Maldener - João Rocha - Eduardo Supticy - Antô
nio Carlos Magalhães -Emília Fernandes- Valmir Campelo. 

(À ComissãoàeConstimiçiio.Justiçae C'Wdania.) 

O SR. PRESIDENTE QoséSamey)-A proposta de emenda 
à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições especi
ficas constantes do art. 354 e seguintes do Regimento Intemo. 

A matéria vai à publicação. 
Sob:e a mesa, requerimento que seci lido pelo Sr. 1 o Secre

tá:rio em exercício.-sr. Antônio Carlos V aladares. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 202, DE 1995 

Senhor I'Iesidente, 
_ Nos texmos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, tl>

queiro liceDÇ> para me afastar dos tnbalhos da Casa, no período 
de 24-2-95 a 4-3-95. 

. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senador Fer
nando Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE (losé Samey)- Aprovado o Iequeri
mento, fica. concedida a licença solicitada. 

Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário. 

O Sr.l 0 Secretário on exe1rfcio. Sr. Antônio Car
los V alat:iards.procedeà leirumdo seguinte: 

OF. N" 026/95-GSRT 

Biasilia. 20 de fevereiro de 1995 

Senbor Presidente, 
l Consoante o disposto no art. 65 do Regimento Interno, co

munico a Vossa Excelência minba designação para responder pela 
lider.mça do Partido Libetal (PL) junto ao Senado Fedeial. 

Respeitosamente.- Senador Romeu Toma. 
O SR. PRESIDENTE (losé Samey)- O expediente lido 

vai à p1blieação. · 
Sobre a, mesa. :requerimento que ~ lido pelo Sr. 1 o Secm

tário em exetclcio, Sr. Antônio Carlos V aladares. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N• 203, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos t.emlOS do art. 13, § 1° do Regjmento Intemo do Sena

do Fedetal. requeiro que sejam considetados como licença autori
zada o período compteendido entre 15-2-95 a20-2-95, quattdo es
tive afastado dos 'tnlbalhos da Casa por razões de saúde, conforme 
atestado méd.ic:9 em anexo. 

Saladas S=ões, 22de fevetciro de 1995.-SemdcrLevy Dias. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado reque
rimento. fiça conCedida a licença solicitada.. 

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

O Sr.l 0 Secrt!lário em exercfciO;Sr. A ntônii:J Car
los. procede à kitum dos seguinles 
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REQUERIMENTOS 
REQUERIMENTO N' 204, DE 1995 

Requeiro. nos termos dos artigos 50. § ZO da ConstituiÇão 
Fedem!. 215 e 216 do Regimento Intemo do Sena<!o Fedetal. se
jam solcitadas ao Seuhor Ministro de Estado da Fazenda docu
mentos comprobatórios de todas as aquisições de imóVeis efetua
das pela Centros, o fundo de pensão do Banco Cellt!3l do Brasil, 
dutante os anos de 1993 e 1994, indicando: 

1- os preços de compra desses imóveis. em dólares; 
2- suas respectivas metragens; 
3 - data das aquisições; 
4- tipo de cada imóvel (se lote, salas. casa. edificio, hotel. 

ou outro imóvel com qualquer outm destinação); 
5 -localidades e endereços desses im6veis;-
6- pessoas físicas ou jurídicas às' quais esses. imóveis foram 

adquiridos; 
7- cópia dos laudos de avaliação de cada imôVel adquirido. 
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995. - Senidor Gil

berto Miranda. • 

(À Ccm.issàD·Diretora) 

REQUERIMENTO N' 205, DE 1995 

Requeiro, DOS tmoos dos artigcs 50, § '1:' da (imstimiçõo Fedelal. 
215 e 216 do Regimel>o hW::oo do Senado Fedelal, sejam soJjrjtad•s ao 
Senhor Miiústro de Estado das Coamnicações doolmerfQS c:arJpiOblt6-
rics de todas as ãqujsições de imóveis efemadas pela Siste!, o fundo de 
pensão da Telelris. ànante os aoosde 1993 e 1994, '"""""do: 

1- os preços de compra desses imóveis. em dólares:; 
2- suas respectivas metragens; 
3 -data das aquisições; 
4 - tipo de cada imóvel (se lote, salas, casa, edifício, hoteL 

ou omro im6vel com qualquer ouua destinação); · 
5 -localidades e endereços desses imóveis; 
6- pessoas físicas ou jurídicas às quais esses imóveis foram 

adquiridos; 
7 - cópia dos laudos de avaliação de cada imóvel adqui-

rido. 
Sala das Sessões, 22 de feverciro de 1995. - Senador 

· 'Gilberto Miranda. . 

(À O:nnissão Dir<tom) 

REQUERIMENTO N' 206, DE Im. 

Requejro, DOS termos doS artigos 50, § '1:' da Coostitnição Fede
zal. 215 e 216 do Regimento Intemodo Senado Fedetal, sejam solicita
das ao Senhor Mmistto de Estado das MÍDas e Eoeigia docnmetos 
COOlpl'Obal.érios de todas as aquisições de imóveis efemadas pela V alia, 
o fundo de pensão da Compmhia Vale do Rio Doce, dur.mie os anos 
de 1993 e 1994. inclicando: 

1 - os preços de compra desses imóveis. em dólams; 
2- suas respectivas metragens; 
3 - data das aquisições; 
4- tipo de cada imóvel (se lote. salas. casa, edifício; hoteL 

ou outro imóvel com qualquer outta destinação}; 
5- localidades e endereços desses imóveiS; 
6 - pessoas f'lSicas ou jurídicas às quais esses imóveis fo

ram adquiridos; 
7 - cópia dos laudos de avaliação de cada imóvel adqui-

rido. 
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995. - Senador Gil

berto Miranda. 

(À ComissãD DiTetom) 

REQUERIMENTO N' W7, DE 1995 

Requeiro; nos termos dos artigos 50, § 2' da Constituição 
- Fedetal. 215 e 216 do Regimento Intemo do Seuado Fedetal, se
jam soliciladas;10 Senhor MiDistro de_ Estado das MiU. e Energia 
documentos ~tório• de todas O. aquisiç&s de- imóveis 
efetuadas pela Real Gr.mdeza, o fundo de pensão de Fumas Cen' 
trais Elétricas, duta1lf.e os anos de 1993 e 1994 indicando: 

1-os preços de compta desses imóveis. em dólares; 
2- suas respectivas metragens; 

- 3- data das aquisições; 
4 - tipo de cada imóvel (se lote, salas, casa, edifício, hoteL 

ou outro imóvel com qualquer outra destinação); 
5 -localidades e endereços desses imóveis; 
6- pessoas fisicas ou jurídicas às quais esses imóveiS foram 

adquiridos; 
7- cópia dos laudos de avaliaçãc de cada im6ve1 adquirido. 
Sala da Sessões, 22 de feverefró de 1995.- Senador Gil

berto Miranda 

(À CtJmissão Direiora) 

REQUERIMENTO N' 208, DE 1995 

Requeiro, nos termos dos artigOs--50, § 2° da ConstituiçãO 
Fedetal. 215 e 216 do Regimento lntemo do Senado Fedezal. se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Esrado do Plauejamento do
cmnentos comprobatórios de todas as aquisições- de im6veis efe
tuadas pela Capef, o fundo de pensão do Banco do Noroeste do 
Brasil, dur.mte os anos de 1993 e 1994, indicando: 

1- os preços de compra desses imóveis. em dólares; . 
2- suas respectivas metragens; 
3-data das aquisições; 
4- tipo de ca<!a imóvel (se lote, salas, casa. edifício, hoteL 

ou outro imóvel com qualquer outra destinação); 
5 -localidades e endereços desses imóveis;' 
6- pessoas fisicas ou jurídicas às quais esses imóveis foram 

adquiridos; 
7 - cópia dos laudos de avaliação de cada imóv-el adqui

~d~. 
Sàla das SesSões,-22 de fevereiro de 1995. Senador Gilber

to Miranda. 

(À Comissão Diretom) 

.REQUERIMENTO N' 209,DE 1995_ 

Requeiro, nos termo:; dos artigos 50, § 2' da Consútuição 
Fedetal, 215 e 216 do Regimento Intemo do Senado Fedetal, se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado dos Transportes do
cumentos comprobat.ários de todas as aquisições de imóveis efe
tuadaS pela Refer. o fundo de pensão da Rede Ferroviária Fedetal, 
durante os anos de 1993 e 1994, indicando: 

1 -os preçoS de compra desses imóvei~ em dólares; 
2- suas respectivas metragens; 
3- data das aqUisições; 
4 - tipo de cada imóvel (se lote. salas, casa. edificio, hoteL 

ou outro imóvel com qualquer outra destinação); 
5- localida.des e endereços desses imóveis; 
6 - pessoas fisicas ou jurídicas às quais esses imóveis foram 

adquiridos; 
7 - cópia dos laudos de avaliação de cada imóvel adqui-

rido. 
Salada Sessões, 22-de fevereiro de !99S. Senador Gilberto 

Miranda. • 

(À Coiri.issâo Diretora) 
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REQUERJMENTO N" 210, DE 1995 do ''Projeto DoW..- Centro de Infozmação e POS<JUisli da S!ndrome 
de Down" ao S.Wor Presideme da República, datado de 20 de !e-

Requeiro, nos termos dos 3Itigos 50, § 2• da Constituição verei.ro liltimo, com cópias distribuídas aos membros do Congres
Federal, 215 e 216 do Regimento Interno do Senado Fedetal, se- so Naci9D>l pelo fundador e principal animador da iDstituição. o 
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado do Planejaniento d~ jo~ e emp.tesárib paulistaiJ.o Gilberto Di Pierro. 
cumentos comprobatórios de todas as aquisições de imóveis efe- No memor.mdo; que se acha anexo a este requerimento? o 
tuadas pela,Fape~ o fundo de pensão do BaJ;lco Nacional de De- Sr. Di Pieno pro""ta contra a peiSp<Ctiva de retirada do awúlio, 
seDvolvimento Ecouômico e Social. du:mnte os anos de "1993 e ~a "me<lida d.isc:riminatór segregacionista e mesmo 
1994, indicando: . · desumana". 

1- os preços de comp,:. desses imóveis, em d6IareS; O mesmo documento esclarece que a s!ndrome de Down é a 
2- suas respectivas mettagem; síndrome genética de maior incidência no Brnsil. afetando um en-
3 -data das aquisições: tre 550 (quinhentos e ciDqüenta) reeém-nascidos e acrescenta da-
4- tipo de cada imóvel (se lote, salas, casa, ediiicio, boteL dos de pesquisas da Oxganização Panamericana da Saúde, da Or-

ou outro imóvel com qualquer outta dastinação); ganiução Mundial de Saúde a da Federação Nacional das Asso-
5 -localidades e endereços desses imóveis; ciações de P.US e Amigos dos ExoepciOU.US (Apaes). SegtiDdo es-
6- pessoas fisicas ou jurídicas às quais esses: imóveis foram Ses estUdos, dos 16 milhões de defleentes físicos brasileiros. nove 

adquiridos: . · · ·milhões são deficiéntés Il!elllais de vãrio5 tipos de etiologias, entre 
7 -oópiadoslandos deavaliaçãode cada imóvel adquirido. os quais llO,mil são portadores da s!ndrome de DoMl. Entretanto, 
Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995. - Senador Gil· a cifra mais impressionante é aquela que dá conta de que metade 

berto Miranda. dos recém-nascidos com qualquer tipo de defeito ou deficiência o 

(À Comissão.~iretoro.) 

REQUERJMENTO N• 211, DE 1995 

Requeiro, nos termos dos artigos 50, § 2• da Constituição 
Federal. 215 e 216 do Regimento !Dtemo do S3:nado Federal, se
jam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda doeu· 
mellloS compro.barórios de todas as aquisições de imóveis efetua
das pela Previ o fundo de pensão do Banco do Brasil S/ A, dunmte 
os anos de 1993 e 1994, indicando: 

1- os preços de c:otDpia desses im6veis. em d6lares; 
2- suas respectivas metragens; 
3- data das aquisições; 
4 - tipo de cada imóvel (se lote, salas, casa, ediffcio, hotel 

on outro imóvel com qualquer OUt1a dastinação); 
5 -localidades e endereços <lasses imóveis; 
6- pessoas físicas ou jurídicas às quais esses imóveis fotam 

adquiridos; . . 
7- cópia dos landos de avaliação de cada imóVel adquirido. 
Sala das Sessões, 22 de fevereiro ·de 1995. - Senador Gil· 

.. berto Miranda. • -

· (À CcmissdeDiretom) 

REQI}ERIMENTO N" 212, DE 1?95 

Requeiro. nos termos dos 3Itigos 50, § 2• iia Constituição 
Federal, 215 e 216 do Regimento Intemo do Senado Federal, se
jam solicitadas ao Exoelentíssimo Senhor Ministro de Estado da 
PreVidência e Assistência Social as seguiotes-izifo.tinãÇôes: 

1 - Quantos deficielites mélltús bzaslleiros, fucapa:t.es de 
prover o próprio sustento, recébem do Instituto Nacional de Segu
ridade Social (!NSS), o auxílio mensal equivalente a um salário 
mínimo vigente no País. asseguzado pela Constitui~- -- -

2 - A qUmto monta essa despesa para os cofres da Previ-
dência. -

3 - Qumtos desses deficientes st6 ãiendidos em postos fe-
derais ou se acham em. asilos da UWão. ~-

Justificação 

A proposição em tela tem por objetivo obter dados oficiais 
sobre propostas. atnõuídas ao govemo pelos meios de comunica
ção~ no sentido de reduzir a menos de um salário mínimo o auxílio 
acima especificado, na oportunidade da iminente refozma do siste
ma previdenciário nacional. 

O assunto foi t:Ia.Zido à min1u: atenção graças a documento 

são por erro médico ou por falta de condições adequadas dos bos
pitai.s ou proa.to-soêoO'Os na bota do parto. 

Ocoi:re- qUe, em razão de desinfo.rmação ou complexidade 
do siStema previdenciãrio, é lllfima a pamola de portadores da sfn. 
drome de Down que se beneiiciam do awúlio gai2lllido pela Cons
tituição. Na maioria esmagad= dos casos, a grande quantidade de 
deficientes integram famílias carentes que os colocam em creches. 
asilos, orfanatos ou qualquer outro tipo de iDstituição, desde ctian
ças. po;: não tm:mc.om.o mantê: los. 

E sobre essas iDstitllições. mantidas pela piedade religiosa. 
pelo espírito humanitário e pela abnegação comunitária de pessoas 
físicas e jurldicas de todo o Pais, que boje recai a parcela maior de 
responsabilidade pelos deficientes mentais brasileiros. São essas 
nlesmas instituições. por sinal, que enfrentam agora a ameaça de 
taxação de suas receitas pelo govemo, sob a alegação de que dão 
lucros. muito embota estejam sem ver a cor- dos recursos federais a 
que fazem jus há rimitoS meses. em conseqúêticia da crise íman
cell'a: em que se debatem os sistemas naciouais de saúde e de assis..: 
têncla social. 

. Di:mte dessas surpteendentes informações, entendo de gran
de relevância para o pleno exercício das atribuições fiscalizadoras 
conferidas a esta Casa. pela regm oontida no incíso X do art. 49 da 
Lci Maior. o encarriinhanxnto dos elementos informativos que ata 
requeiro do Poder Executivo~ 

Sala daS. Sessões, 22 de fevereirõ de 1995.- Senador Gil· 
berto Miranda. 

(À Comissaó Diretora) 

REQUERIMENTO N" 213, DE 1995 

Requeiro, nos termos dos artigos 50, § z• da Constituição 
Federal, 2!5 e 216 do Regimento !Dtemo do Senado Fedetal se
jam solicitadas ao Excelentíssimo Se.Ilhor Ministro de Estado da 
FaZenda as seguintes infoanações: 

-- 1 - A situação econêmka. .. fmanceira e admi!iístrativa do 
Banco do Estado de São Paulo S.A- BANESPA encontrada pelos 
interventOres do Baeco Centr.d (diagnóstico). 

2- Quais as providências a serem tomadas. a curto oo mé-
dio prazo, junto àquela instituição financeira estadual. propostas 
pelo Banco Central 

Jastifi~o 

Pretende-se com ~te Requerimento. dirigido aó Excelenús
simo Sexilior Mlliistto da Fazenda,. obter infotmàções ~~ sa-



240 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1995 
bre a simação ecanômica. fmanceira e adminiSiratfva âo Banespa. 
encomrada pelo Banco Central nesse periodo de intervenção. e so
bre que providências fublras deverão ser tomadas. especifiCando 
em número de dias ou meses o prazo dessas providências. 

Tratam~se de informações necessárlâS para -õ iefica.minha~ 
mento de soluções pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995.- Senad,or P<dro 
Piva. 

(À Comissão Din:tora.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o in
ciso ill do art. 216 do Regimento Intemo. os requerimentos lidos 
serão levados à Mesa DfretOra paf.i decisãO~ -

Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1 o Secte
tárlo em exercício, Sr. Antonio Carlos Valadares. 

É lido e aprovado o segujnte 

REQUERIMENTO N' 214, DE 1995 

Nos tenuos do art.. 13, § 1°, do Regimento Intemo, solicito 
seja considerado ~ licença paza me afastar dos trabalhos desta 
Casa, o período de 23 de fevereiro a 3. de maiÇo pi15ximo. · - · 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- SeDador Hum· 
berto Lucena. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri· 
mento, flca concedida a licença solicita.da. 

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Seae
tário. 

O Sr. Jf' Secieiáiiõ---mt e:iérc'ii:ii>, Sr: A ntoniõ Cdr
los V aladares pmcede àleitumdo seguinle: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 24,DE 1995 

Dispõe sobre a proibição de venda de bebidas 
aico61icas para menores de 21 anos e dá outras provi
déncias. 

O Con!:!"Sso Naciooal deereta: 
Art. 1° É proibida a- venda de bebidas alcoólicas para meno-

res de 21 (vinte e um) anos. 
Art. 2° Os infra.tores~ sejam fomecedores, vendedores ou ln- -

· l.ennediários, seiio peDaliz.ados com. a reclusão pelo- periodo de 
seis meses a dois anos. sem direito a surSis. 

Parágrafo único. A Cada reincidóncia a pena SCii acrescida 
de um terço. 

Art. 3°Estã. lei eDlra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 41õt Fu::am revogadas as disposições -em contrirlo. 

Justificação 

O álcool é a mais 3Iltiga droga psicoativa oonhecida pelo 
homem, sendo util.iudo desde tempos imemoriais. "Milênios antes 
de Cristo. os egípcioS já õ --usavam como bebiâa inebriante de 
nome Ttag. obtida at:tavés da fe~tação do centeio pela água do 
Nilo e mel. entregando-se às orgias. -

A própria Bíblia mostra a presença do vinho nas relações 
humanas mquelas priscas: eras, com passageos como: "como Noé 
era lavrador. começou a cultivar a teira e plaDI.ou uma vinha". 

''E tendo bebido o vioho, embebedou-se e apareceu nu na 
sua tenda". A vinculação das bebidas alcoólicas com os mais anai
gados padrões sociológicos que esnutinarii as :relações humanas. 
pode ser claramente exemplificada com a o:melação estabelecida 
por Jesus Cristo entre o vinho e o Seu sangue sagrado. 

Assim. apesar de ser. provavelmente, a droga psicoativa 
mais deletéria da história da humanidade, por sua potência. pelo 
~ ine~vel poder de destruiçicY aguda e crónica do usuáriÕ e do 

seu ambiente e, sem dúvida, por sua_ apareme inocência, o álcool 
tem resistido inc6hlme às tentativas encetadas em todo o mundo 
nõ decUrso dos séculos. -
· Nos Estados Unidos, por exemplo, 90 milhões de pessoas 
íà=n uso de ~bidas alcoólicas; Destes, certa de 1 O milhões be· 
bem a ponto de comprometer o seu txaba.Iho e as suas relações so
ciais. Seis milhões, acliciOlla.lmente, bebem a ponto de induzir 
comprometimeJJto c:rônico da sua sall~ colocando em risco a pró
pria vida e as vidas alheias. 

A mortalidade naquele país. na faixa etáriã-mãis válida, isto 
é, dos 1 aos 38 an~ ~m como etiologia as chamadas "causas vio
lentas", encabeçadas pelos acidentes provocados por veíallos ter
restres, com 144.432 m.oo:u:s (89), Com um percentual de 422%. 
Neste contexto._ o álcool aparece como fata: de signjficar.íVO peso 
especifioo na indnção de tais acidentes. Em realidade. na antiga 
União Soviética existem mais de 15 milhões de alcoólatras. 

O Brasil seguey com grande exagero, as estatísticas-america
nas, as mais confiáveis. Assim. em noSso País, entre -os jovens a 
mortalidade por "causas extemas" (acidentes. homicídios, queima
duras, afogamemos etc..) é a prepotlder.mte, com 64.4% Da faixa 
etária dos 15-19 ali.os. 

O Ministérió da Justiça divulgoo informação de que cett:a 
de 75% das carteiias de habilitação apreendidas o fornm por esta
do de embriaguez. Afrânio Peixoto relatou que, em seus esmdos. 
cerca de 50% dos criminosos cometemm os seuS atos sob influên
cia do álcooL Baer. na Alemanba. deman:st:cou que os presos na
quele país eram alcoo!!stas em 4_!.7%. Na Inglatetra, Sullivan de
monstrou que 60% dos homicídios violeDtOS e 82% os crimes con.
sldemdos menores JOI3IIl ccinetidos sob a influência do álcooL 

Bonger. de fato, caicluiu que ttês quartos dos crimeS vio
lentos cometidos na Europa o foram em estado de embriaguez. De 
novo. aí, vamos enconttar as bebidas al.co6licas como imp::mantís
sip:lo fator de indução. Assim. é consenso entre os esmdiosos que 
o álcool é a droga mais perigosa de todas, pelo seu fácil acesso e 
por iDduzir a abetrações de comportamento ml.iito intensaS, sem 
que. necessariamente, venha a vitimar, de imediato. o usuário. 
Além disso, ~ especialmente preo:;upante a base genética que 
acotppaDha o alcoolismo. Estudos realizados demonstiam que fi
lhos legítimos de pais al~latras têm 4 vezes mais chance de se 
tomarem alco6latras que os filhos adotados por estes país. 

O atnal relaxamento cuJmral que acomete o mundo inteiro
e, em especial. o Brasil. culminou, recentemente, com o rebaixa
mento do limlar erário de início da_ utilização das bebidas alcoóli-

--Cas,quecaiüpara 12anos. , __ _ __ 
Nesta idade.. onde as caracterlsticas lúdicas são perseguidas 

com a mesma detemri:nação que a necessidade de auto-afii'IlJaÇão, 
os pré-adOlescentes e adolescemes mostram-se presas especial
mente frágeis das decantadas virmdes das bebidas alcoólicas. num 
criminoso reverberar eletrônico nas suas mentes jovens e ima.OlnS. 

Obviamente~ _os ~dutores de utilização, em todo o flu
xograma de capitalização, que se estende desde o fabricante 
ao vendedor, são, em verdade, os equivalentes disfarçados 
pela aceitação social dos típicos traficantes de drogas. Ape
sar do Direito Penal convergír. quase sempre, a sua atenção 
para o vetor fmal. o bêbado, temos que. isto sim, penalizar 
exemplarmente os indutores. sejam eles de que natureza fo
rem. E. em especial. o responsável pelo íun do processo de 
comercialização desta droga, o vendedor ou comerciante 
dono de bares ou cóngêneres. 

Apesar dos outros níveis de manipulação do álcool merece
rem penalização evenblalm.ente mais severa. o vendedor do varejo 
detém a caracterlstica omfnosâ de yender descaradamente a meno
res. ao a.z::repio da lei. Isto é. ele pode escolher a :rua vítima. 
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PortaDto, a intenção desta proposição é a de deslocar, par
cialmente. o foco clássico da atenção penal do usuário, talv~z mais 
uma vítima. para o re:ai vilão do contexto: o COmerciante de bebi~ 
das. Isto é. aquele que lucra sem qualquer pejo, com a venda des
tes produtos psicoativos, em especial para jovens imaturos. com-
prometendo. destarte.. o próprio fururo do Pais. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senador Oda. 
cirSoares. 

(À Comissão de Asswzros Sociais_- Decisão Ter
minativa) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projelo ser.i pu-
blicado e remetidQ à CO!Ilissão competente. . . _ 

Sobre a mesa. comunicações que seiio lidaS pelo Sr. 1° Se
cretário. 

O Sr. 1 "Secretário em exercicio, Sr. A ntõnio Car
- los V aladares procede à leirum dos seguintes: 

COMUNICAÇÕES 

REQUERIMENTO N• 21S,DE 1995 

Requeiro, nos tennos do Art.. 13, § 1°, do Regimento Inter
no-do Senado Federal. seja considerado como licença meu afasta
mento dos ttab'albos desta Casa, os dias 15 e 16 de fevereiro de 
1995, por falecimento de parente próximo. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senador Artur 
da Távola. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o re
querimento. 

Os Srs. Sem.doces que o aprovam queiram petma.necer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovado. 
Fica:'concedida a licença solicitada. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. expe· 

diente que seni lido pelo Senhor 1 o SOCTetário. 

O Sr:-zo Secretário em- aercíciQ._Sr. Antônia __ Car
-los V aladares,procede à leiturrido seguinte: 

DIVERSOS N" 26, DE 1995 

A fim de poder deÍmir à toí:ilpoSiçãó de DelegaçãO que rep
Senhor Presidente. . resentará o Govemo brnsileiro na Cúpula Mundial para o Desen
Comunico; nos termos do artigo 39, alínea&.: do RegimentO volvinlento Social, a realizar-se em CopeDhague, de 6 a 12 de 

Jntemo, que estal'ei ausente do Pais DO períOdO de 24-02--a 03-03 março próximo, muito agradeceria a Vossa Excelência a gentileza 
do cotrente ano. · de iDfor.mar se o Senado Federnl tenciona designar representaote 

Aproveito o ensejo para renovará Vossa Excelência prores:- para integrU a dele~. 
tos de elevada c:oDSideração e apreço. - Seoadar Gilberto Miran- 2. Reitero a importância que atribuo à participação do Brasil 

Brasília, 22 de fevereiro de 1995 

da. · "" Cúpula Mundial par.1 o Desenvolvimento Social e permito-me 
Brasília, 22 de fevereiro de 1995 assiDalar que o Mmistério das Relações Exteriores não poder.i as

sumir o ônus financeiro deCOIIente da designação·· ·de :repte..
. sentantes de ounos órgãos de administt11Çã0 pública ou de outros Senhor Presidente, 

De acotdo com o disposto .no art. 39, alinea a, do Regimen
to Jntemo desta Casa. OODJlllÜco a V. Ex" que deverei ausentar-me 
do País no perlodo compreendido entre os dias 24 de fevereiro e 6 
demaiÇO. . . 

poderes. . . 
· Respeitosamente.- Luiz Felipe Lampreia. MiDistro de Es· 

tado das Relações Exteriores. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -: Peço a atenção de 

Casa par.1 o expediente que acaba de ser lido. 
A partir de agora, tomei a decisão, como Presidente do Se.. 

oado'Federal de ouvir a Comissão ·de RelaçõeS Ex.teriores sobre a 
Brasília, 22 de fevereiro de 1995 . ®t!Veniê~cia ou Dio da particiJlOção do Senado em ccngressos, 

·- confetências ou Ieuniões de natmeza. internaCionaL Depois, então. 
a Mesa, em face da manifestação da Comissão de Rela~ ~te
riCRS. tomará a decisio na fomla do parecer oferecido por aquele 
6Igão téctlico da Casa. 

Aproveito a oportunidade par.! renovar a V. Ex" meus pro
testos de elevada estima e distinta considetação. Senador Pedro 
Piva. 

Senhor Presidente, 
CotmlllicO a Vossa Excelência nos temJ.gs do artigo 39. alí

nea ~ do Regimento Intemo, que me ausentarei ftos ttabalh.os da 
Casa em viagem aos Estados UnidQs da Amêrica, em car.iter parti' 
cul.ar~ no pepodo de 26 de fevereiro a 8 de março do corrente 
ano. 

Cordialmente, 

O expeifiente que acaba de ser lido é o primeiro que chega a 
esta. Casa nessé sentido. O Sr. Ministro das Relaçf:es Exteriores 
comunica a realizaçãO da Conferencia de Desenvolvimento Social 
que """""'"- em Copenhague. 

Seoadar Carlos Wüson, PSDB-PE. Como a referida Comissão aÍilda não está constituída. pedi
Em 22 de fevereiro de 1995 rei que, como Relator pro tempore para este caso. o nobre Sena

Senhor Presidente, 
Ténho a homa de comunicar a Vossa Exce!ôncia que. de 

acordo com o disposto no art. 39, alínea a do Regimento Intemo, 
me ausentarei do País, no período de 24-2a 4-3-1995, a Ínn de tia· 
tarde assuntos particulares-. 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senador Fer· 
nando Bezetta. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- As comunicações J>. 
das vão à publicação. 

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

dor Aaviano Melo emita parecer so1m: a matéria. 
Chamo a atenção do Seoadar Edoardo SUplicy pelo fato de 

_ o :rpesmo conhecer ~ ter procurado a Mesa sobre :3: ·~cia 
dessa reunião. 

Quero esclarecer à Casa que a escolha do Senador Flaviano 
Melo deve~se ao fato de ter sido um Senado!: remanescente da Co
missão de Relações ExteriOres do Senado da legislatura anterior. 

Com a pa!avxa o Senador Flaviano Melo. 
. O Sll. FLAVIANO ME[,O (PMDB - AC. Para proferir 
Parecer) - Sr. Presi-. Srs. Senadores. attavés de um fax, de 
caci.ter ostensivo/reservado, -datado de 16 de fevereiro último, che
gou 1 Presidência do Senado Fedeial uma consulta do Ministro de 

O Sr. I" SecretáiirJ em exercíCio; Sr. Antônio Car- _ Estado das Relações. Exteriores. na qual solicita à Casa informar se 
los V aladaTes, proade à kinmz do seguinte: te.ilciona desi.géar uni representante para integrar a delegação que 



--~ 242 _ANAIS DO SENADO FEDERAL F_e_v~iro de 1995 
representaní o govemo brasileiro na Cúpula lvfundial para o De
senvolvimento Social. a :realizar-se em Copenhague. de 6 a 12 de 
DlliiÇO próxjmo. sob a égide das Nações Unidas. 

Ao mesmo tempo em que reitera a importância atnõuída à 
participação di> BiaSil na referida cúpula nmndiaJ. assiDala o nosso 
Chanceler que o Itama.xaty não poderá assumir o ônus fmanceiro 
deco=nte da desigoação de ~tes de outros .s,gãos da 
administtação pu'blica ou de outros poderes. 

A necessidade de relatar a matéria e oferecer pareCer con
clusivo no tocante à consulta em epígrafe. leva-nos a fazer algu
mas obsetyaçiles preliminares: 

1) E ínegãvel a necessidade para o Senado Federal. colabo
rador do Executivo no mecanismo das relações intemaci.ocais, de 
se fazer representar em evento de tão grande repeiOJSsão, que visa 
a antecipar e discutir os problemas e desafios do desenvolvimento 
social fumro, m tentativa de propor-lhe soluções e diretrizes que 
sejam frotç> de reflex~ e amadurecimento. 

2) E o propósito de eficiência, igualiiierite. qae nO leva a 
propor que o Senador indicado para tão alta missão fomeça. ao seil 
retomo. R:Iatório de_ sua viagem à Presidência do Senado pua que 
ela possa dar a todos os membros da C:asa uma idéia-síntese do 
que se debateu durante a Conferência-de ·cnpula sobre o desenvol
vimenr:o social, tendo em vista que o tema do CD.COI;ttro_é objeto de 
uma preocupação universal e premente. capaz de aguçar a curiosi-
dade e o interesse de todos os nossos Pares. · 

Diante do exposto, e feitas as devidas restrições. somos to
talmente favoráxeis à paxticipação do Senado Federal em evento 
íntemacional em boa hora conc!amado pelas Nações Unidas, por 
sua conveniência, opotttmidade e interesse par.l todos os homeos 
do Planeta.. 

O SR. PRESIDEl'.'TE (José Samey)- Consulto se algum 
Senador deseja opinar sobre o pareoer oferecido pelo Senador Fla
viano Melo. 

O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, peço a palavxa. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se-

DadorPedroSimoo. __ 
O SR. PEDRO SIMON (PMDB- RS. Pata <fucutir. Sem 

revisão do O<ador.) - Sr. Presidente. St>. Senadores, felicito V. 
Exa, Sr. Presidente, pela iniciãti:Va que tomot}-

Entendo .. com toda a sinceridade, que estamos no ca.miDho 
· certo. Participar o Senado Feder.U de uma confexência desta im

portância e tomar a iniciativa no sentido de que o ltamaJ:aty e o Se
nado participem de acontecimentos relevantes é absolutamente 
correto. Trata-se daquela viagem que se justifl.C3.. 'qtie Se explica e 
que se esc~ por si mesma.. 

A orientação de V. Ex• para que a Comissão de Relações 
Exteriores faça a Sua análise e dê o seu pmecer está-absolutamente 
correta. 

Eu me- atreveria a dizer. se V. Ex• me pemrite, que. no futu
ro, podemos acrescentar um pouco mais. i.tlclusive que a Comissão 
de Relações Exteriores convide o ltamaiaty para compateeer a esta 
Casa e debater conosco as teses que levará à Comissão de Relaçõ
es Exteriores. além da proposta apresentada de que o Senador que 
voltar apresente o Relat6rio- entendo que iSSo deve ser feito- da 
Comissão de Relações Exteriores paxa debater o que foi <fucutido, 
o que foi votado .. a posição da tepre.seDtação br.,.silei:t:;t e por que 
foi tomada tal posição. 

FelicitO V. Ex• porque entendo que estamos no caminho 
certo para valorizar a viagem ao exterior. A Comissão de Relações 
Exteriores não poderia eXistir apenas para homologar nomes de 
embaixadores que vão para fora do País. . 

Hoje .. estamos vivendo um momento :importante. Batalhei 
muito e tenho um projeto de resolução que V. Ex• CODbece, :0.0 sen-

tido do debate das viagens ao ex~. ~ ~ diz ~e · 
isto: que seja analisada a viagem, que seja ~da, <:jue a Comís
são debúa e ca:::r.chla a esse respeito. Eu s6 ac:escenr:ma depois, 
Sr. Presid<:me. em termos daquela mmião que entendo seja muito 
imp:Jttante. que -.é a reunião mensal otdinária do Senado Federal. 
para debatermos é- disaniimos essas matérias. bem como os oomes 
_das pessoas indicadas 

Felicito V. Ex.• pela decisão adotada. Falo aos novos Sem
- dores~ porque a tradição Dão era essa. Não sabíamos exatamente 

do que se tratava, de qual Senador viajaria para não-sei-onde~ para 
fazer não-sei-o-quê. Ia e vol~va. e não sabíamos quase nada. 

Neste J]lOlileilto. estamos tomando uma deCisão importante. 
A Comissão opinou. Acrescento, Sr. Presidente, uma proposta, 
que pode não ser aceita: a ComissãO de Relações Exteriores deve 
ouvir o chefe da delegação que irá a essa Conferência. Sugiro que 
S. E~ debata conosco sobre o tema. Devemos previamente discu
tir a matéria. Na volta. de acordo com a proposta do nosso colega 
Senador do Acre. o nosso representante deve trazer suas cooclusõ
es. Além disso, a delegação deve voltar à Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional para debater sobre os xesultados_. 

Sr. ~idente. não pretendo dizer que a Comissão de Rela
Çees Ex:reriotes e Defesa Nacional do Senado brasileiro deve ter a 
força da Comissão ~ Relações Exteriores do Senado americaD.o. 
Lá. a ComissãO-participa praticamente das decisões sobre a guem 
e a paz do mundo inteiro. Isso não! Mas podemos pretender que a 
Comi.ssa.o de Relações Exteriores- do Senado brasileiro tenha a for
ça do Itamaraty, que hoje é respeitado em·todo o mup.do, que tem 
presexça e açao. _se C'ODStituiDdo em uma instimição do 1'iinieir0 
Mundo. Sim. do Primeiro Mun<jo, poxque está ao lado dos Estados 
Unidos., da Ingla.tet:rn. da Alemanha e da aDtiga União Soviética. E 
se o nosso departamento exterior. se as nossas relações exteriores. 
se o nosso Ilama.Iati tem força de Primeiio Mundo. a Comissão de 
Relações Exteriores do Senado tem que ter esse mesmo peso. 

· Felicito V. Exa. porque estamos caminhando com o passo 
certo nesse momento. 

Era o que tiiiba a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey}-,bgradeço a V.Ex'. 

. O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente. pela ordem. 
' O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo a palavra 

ao nobre Senador Eduan!Ó Suplicy. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pela ordem. Sem 

revisão do orndor) -Sr. Presidente José Samey. Sr"s e St>. Sena· 
dores, acredito- confOime o Senador Pedro Simon ressal!ru -que 
o Senado F~ está aVançando. . 

Ao longo dos últimos dois anos., pelo menos. ouvimos o Se
Dador Pedro Simon sUgerir que, sempte que algum SeDador fosse 
desigoado pela Casa para realizar missão no exteriot, deveríamos 
ter o procedimeDio que ora a Mesa passa a adotar - um procedi~ 
mento ttaDSpareD.te - .. w seja. o de solicitar à Comissão de Relaçõ
es Exteriorés que examinasse os critérios da participãÇão. do Sena
do mediante representantes que, depois. prestariam contas à Casa. 

O Senador Fliviano Melo ressaltou a importância da reali
zação da Confexôncia de Desenvolvimento Social. das Nações 
Unidas. em Copellhague. Penso que se ttata de decisão de muita 
responsabilidade esta de o Senado Federal ali se fazer representar. 
Será a oportunidade de o Parlamento brasileiro acoDJtlanhar de 
perto as sugestões. as experiências de cada país e também a dis
cussão que se irá travar sobre formas âe cooperação internacionaL 
em relação, por exemplo. à fonna pela qual países com maior pro
blemática de pobreza social poderão. eveDtllalmente. receber cola· 
bora.çãç dos países mais t;cos do hemisfério ou da Terra. 

E extremamente impol1aDie que o Senador desigoado possa 
absolver. da melhor maneira passive!, o que ali for relatado. bem 
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como levar aos mpresen!2llleS de outtas nações quais têm sido as 
experiências b=ileir.ls. quais têm sido as proposiçlles que, por 
exemplo, no Congresso Naciooal têm sido discutidas. Quais são as 
proposições que se disartem. boje, em. nivel do Executivo? 

Ainda ontem. o l'Iesiclellte Femando Hemique Catdoso, ao dar 
posse à S:f Ruth Cardoso na Presidência. da Cannnldade Solidária. 
falou sobre como en:fientar a miséria e a fome em :nosSo País da faana 
mais eficazpossivel 

Esse é o !emáz:io da Confedncia de Desenvolvimento Social, 
das Nações Unidas. Avalio, portanto. seja importaDte que o repre
sentaDJ.e do Senado leve uma mensagem. mas. sobrel:udo que traga o 
COD!eÚdo do que se está fazendo e discutindo no nnmdo. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado a V. 
Ex' 

Infotmo ã Casa que. <hmmte todo o tempo em que eu exercer a 
Presidência do Senado FedeR!. essa trunitação se<i obedecida. 

E, logo que a Comissão de Relações Exteriores for instalada, 
ti:msmitireí ao seu Presiclellte as infarmaçlles e sugestões oferecidas 
pelo Senador Pedro Simon ao Plenário desta Casa. 

Coosidetç aprovada a participação do SeDado F<idetal na Con
fedncia Mun<lial de Desenvolvimeoto, já que não há manifestação 
oonlrirla do Plenãrlo. . ' 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobte a mesa, requeri· 
mento que seiá lido pelo Sr. I" Seae!ário em exemcio, Sr. Antônio 
Carlos v aladates. . . 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO jlj• 216,DE1995 

Requeiro à respeitável Mesa do Senado Federal, nos termos 
do art. 50, § 1•, da Constituição Federal, sejam prestadas a esta 
Casa as seguintes informações, pelo Exm• Sr. Ministto de Estado 
da Fazenda,. Dr. Pedro Malan, tendo em vista a extrema relevância 
do assunto para o País: _ 

I- INFORMAÇOES REQUERIDAS: 
a) saldo da divida mobiliária-fedmr(em bilhões. de dólares) 

em31-12-94 e em 31-1-95- custo médio mensal: 
b) saldo das reservas inleJ:nacionajs (em-bllhões de dólares) 

em31-12-94 e em 31-1-95 e taXas de remuneração anual; 
c) saldo da divida externa em 31-12-94 e em 31-1-95 e 

custo médio/ ano; . 
d) posição das aplicações do PROEX etn31-12-94- indivi

dnalizando as elllpreS"S beneficiadas; montante de recursos h'bera
dos para eada tipo de financiamento; palses imporl.ádores; taxa de 
juros e piUD de eada oonllalo e relação de inadimplências. men
cioDados valores de cada ope:mção e datas de vencimentos; 

. e) quantidade tisica dos servidores e pensionistas (pagos 
por tianSferencia da União), com timlação por Estado, com base 
em31-1-95 e valores das IIanSfexências da União para o pagamen
to desse pessoal nos Estados. individnaljzando..os mês a mês. de 
novembro de 1994ajaneiro de 1995; · 

n dados sobre a am:cadação realizada nos meses de outubro 
de 1994 a janeiro de 1995. através do Quadro Demonstrativo, ela
bolado pela Coordenação G=l do Sistema de Am:eadação- CO. 
GAR- para os mesmos petiodosde 1993; 

g) encaigos pagos, em 1994, sobre a Divida Interna, em po
der do =ado e do Banco Central; 

h) encaigOS pagos. em 1994. sobre a Divida ExtemJL em 
poder no mercado e do Banco Central 

Respeitosamente. 
Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- Senador João 

Rocha. 

(À Comissão Direron:z) 

O SR. PRESIDENTE. (José Samey) - Na forma do inciso 
m do art. 216 do Regimento Intemo: o reqnerimento lido seti en
caminhado à Comissão Diretora para decisão. 
. · O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidéncia co

munica ao Plen§rio que a sessão especial de<6nada a homenagear 
o jómalista Carlos Castello_ Branco. solicitada através do Requeri
mento no 526. de 1993. do Senador Pedro Simon e outros Senado
,.., se<i realizada no próximo dia 22 de jmbo, às 11h. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Quero esclarecer à 
Casa que a nossa Ordem do Dia é composta de !llllitas matérias 
que passamn de uma legislatuia paia outra. São I!Wérias que fo
"""apreciadas pela Câmaia dos Depntados e que chegaram a esta 
Casa quase no final da Legislattm. anterior. Todas elas dependem, 
por imposição de ctispositivo constitucional de quorum -qUalifica
do de 2/5 do Plenário. Todas as votações a que D:emos proceder 
serão nomioais. 

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade- Alexandre Costa- Antônio Carlos V aJa. 

dares - Bernardo Cabral - Francelino Pereila - Freitas Neto -
Humberto Ll,lcena -!ris Rezende- Jonas Pinheiro- José Agripino 
~José Alves -José Ednardo Dutra-José Fogaça-José Ignácio
José Roberto AiruOa - Lauro Campos - Leomar Quintanilha -
Ll,liz Alberto de Oliveila- Mauro Miranda- Ney Suassuna- Os
mar Dias- Pedro Piva- Renan Calheiros- Sebastião Rocha. 

O SR. PRESIDE.liiTE (José Samey)- Esgotado o tempo 
destinado ao Expediente. 

Presentes na Casa 67 S:Is. Senadores. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1: 

PROJETO DE DECREro LEGISlATIVO 
· N"48.DE1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos temlos do 
art. 375. vm. do Regimento Intemo) 

Votação. em rumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 48, de 1993 (n" 264/93, na Câmal:a dos 
Detntados). que aprova o alO que renova a permissão da 
Rádio Jornal dó Brasil Ltda. para expio= serviço dera· 
diodifusão sonora em froqlléncia modelada na Cidade 
do Rio de Janeim. Estado do Rio de Janeiro, tendo 

Pareceres. proferidos em Plenátio. Relator.Sena
dor.Anreo Mello. em substituição à Comissão de Edu
caçá!>: 

-1° pronunciamento: favorável ao projeto; 
-'r pl"ODUnciamento: pela xegularidade dos atos 

e procedimentos concementes à proposição. 

A discussão da matéria foi en=rada no dia 29 de novem
bro de 1993. 

O SR. EDUARDO SUPIJCY -Sr. Presidente, peço a pa
lavra pelaotdem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a pelavra 
ao nobre Senador. · 

O SR. EDUARDO SUPIJCY (PT- SP. Pela ordem. Sem 
revisão do orndor.)- Sr. Presidente, ao lCI!lgo da uhima legislatuia 
ccube ao Senador Jutahy Magalhães taiJ.tas vezes solicitar o empe
nho do Senado Federal para que fosse constituído o Conselho de 
Commücação Social a quem caberia estudarmatérias tais como as 
que constam da Ordem do Dia. para que pudesse o Senado. ntais 
bem informado. decidir SQ.bre essa matéria. 

Pergunto a V. Ex• se as providências estão sendo encami
nhadas para que tenhamos este Conselho definido o quan~ antes. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) '- A assessoria da 
Mesa iDforma que as indicações para CODJ.posição do Conselho da 
parte do Senado Federal já se encoD1Iam na. Mesa Diietora dos 
nossos trabalhos. e a Presidência terã. que entrar em contato com o 
Presidem:e da Câmara dos Deputados e as lideranças para que a 
sua composição mista seja submetida à votação pelo Plenário das 
duas Casas.. 1 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Assim. Sr. Presidente. 
como a Bancada do PT vinha abstendo-se das votações até 
que seja constituído este Conselho~ essa é a recomendação 
que farei à Bancada nessas votações de boje: ou seja. para 
que possamos ter o Conselho recomendando a respectiva vo
tação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Como vamos ter 
uma votaÇão nomiiial. a Mesa solicita aos Srs. Sena~s que ocu
pem os seus respectivos lugares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. 

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES: 
Ademir Anc!Iade 
Antônio Magalhães 
AntóD.io V aladares 
Artur da Távola 
Beni Veras· 
Carlos PatrocíDio 
Casildo Maldaner 
CoutiDho Jorge 
CUnha Lima 
Elcio Alvares 
Esperidião Amim 
Femando Bezeua 
Flaviano Melo 
Fnmcelino Pereixa 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Gérson Camata 
Gilberto Miranda 
Gilvam Boiges 
Hugo Napoleão 
Íris Rezeode · 
Jáder Barbalho 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Josaph;ll Marinho 
José Fogaça 

·Júlio Campos 
Leomar Quintanilha 
LevvDias -~ 

Luc:Ídio Portella 
Lúdio Coelho 
Marluce Pinto 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Os:marDias 
PedroSimoo 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocba 
Sérgio Machado 
Valmir Campelo 
W.tlson Kleinübing 

VOTAM "NÃ o• OS SRS. SENADORES: 
Alexandre Costa 
CarlosBezeua 
r.anro Campos 
NeySuimma 

ABSTtM-SE DEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Eduaido Suplicy 
Roberto Requião 

O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador Ney Suassuna. 

O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB. Pelrordem. Sem 
revisão do orador.) - Sr. PreSfdeme.-o Painel não marcou meu 
"sim"; pelo contrário; registrou "não". Peço. portaDto. a retifiCação 
de meu voto. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A retific•ção do 
VO[Ó de V. Ex.• COnstará da ala. 

Vow.m SIM 43 Srs. Senadores e NÃO 4. 
Houve 2 abstenções. 
Total: 49 votos. 
Aprovado. 
À Comissão Diretora para a redação fmal 
O SR. JOÃO FRANÇA - Sr. Presidente, peço a palavra 

pelaordem. • 
o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 

ao'Seoador João França. .. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP- RR. Pela ordem. Sem revi

são do orador.)- Sr. Presidente. o meu voto saiu emulo. Vptei no 
liigar da Sr M:!riuce Pinto por esm sentado na poltrona errada. 

- Assim, estou justifi~ ~eu voto. 
· O SR. ESPERIDIAO AMIN- Sr. Presidente. peço a pala-vra pela ordem. · 

O SR. PRESIDEI\'TE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao nobre Sr. Seoador Esperidião Amin. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR- SC. Pela ordem. 
Sem ":reVisão do Orador.) -Sr. Presidente. o Senador João Fran
ça não votou enado, é que as cadeiras estão absolutamente anô
ni.mas. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A ata registrar.~ are
tificação do Senador João França. 

O SR. JOSÉ ED.UARDO DUTRA-Sr. Presidente, peço a 
palavra pela ordem. · 

O SR. PREsiDENTE (José Samey)- Concedo a palavra 
ao nobre Senador José Eduardo Dutta. _ 

. . O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT- SE. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de dizer que o 
painel Dão registrou meu voto. que foi de abstenção., 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- F"!C3Iá registrado o 
voto de V. Ex•. 

Sobre a mesa. redação Íma.l da matéria oferecida pela Co
missão Diretoia, que será lida pelo Sr. 1 o Secretário. 

O Sr.JD SecretáriQon. exercício.Sr. Anrônio Car
los V al.adares procede à leitumda.seguinu:: 

PARECERN"24,DE 1995 
(Da CoD:lissãb Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 48, 
de 1993 (n' 264, de l993,.na Câmara dos Deputados~ 

A Comissão Diretor:a apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n' ~.de 1993 (Il' 264, de 1993. na Câmara 
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dos Deputados). que aprova o ato que renova-a permissão daRá
dio Jomal do Bruil Ltda. paxa explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqUência modulada.. na cidade do Rio de Janeiro~ Estado 
do Rio de Janeiro. 

Sala de Reumões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995.
Júlio Campos,. Presidente- Renan Calheiros, Relator- Antôuio 
Carlos V aladares- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECERN"24,DE 1995 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n' 48, de 1993 (n' 264, de 1993, na Câmara dos 
Deputados~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aproyou. e eu,-, Pre
sidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28~ do Re
gimentO Interno~ promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N". DJ;: !995. 
Aprova o ato que renova a permissão outorgada 

à Rádio Jornal do Brasil Lida, para eq>lorar serviço de 
radiodifusão sonora em freqüência mOOulada na cidade 
do Rio dé Jmeiro, Estado.~ Rio de Janeiro. 

O Con=so Nacional decieta: 
An. 1 ~ É aprovado o ato a que se refere a Portaria D.0 60, de 

22 de juDho de 1~92, que renova. por dez anos. a partir de 19 de 
dezembro de 1989, a pennis>ão ootmgada à Rádio Jomal do Brasil 
Ltda. para explorar~ sem direito de exclusividade, serviço de radio-
difusão sonora""' fi:<qüência modulada na cidade do RID de Ja-
neiro, Estado do RID de Janeiro. . · · . 

· Art. Z' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. . . 

SR. PRESIDENTE (José Samey}- Aprovado o projeto e 
estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em discussão a redação final (Pausa.) 
Nã.o havendo quem peça a palavra. encerro a disçussão. 
Em votação. 
Os Sr;. Senadores que aprovam a redação final queirun 

pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2: 

PROJETO DE.DECRETO LEGISLATIVO 
N' 49, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia nos trnnos do art. 375, 
VIII, do RegimeD!o Inlemo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n' 49, de 1993 (n' 273/93, na Càmara dos 
Depotados), que aprova o ato q~erenova a permissão da 
Rádio Litoral Ltda. I""' explom serviço de radiodifu
são sonO<a em freqiléncia modulada na Cidade de Os6-
rio, Estado do Rio Gnmde do Sul, tendo 

Pareceres, proferidos em PlenáriO. em substimi
ção à Comissão de Educação. 

- 1° pronunciamento: Relator. Senador Amir 
Lando~ favcrivel ao projeto; 

- ZO pronunciam~to: Relator: Senador Ney Ma
:tanbão, pela regularidade dos a!os e procedimentos coo
cementes ã proposição. 

Os pareceres forun favOiiveis. . 
A discussão da matéria foi encenada na sessão de 29 de no

vembro de 1993. 

Passa-se à votação da matéria~ tumo único. 
A Mesa solicita aos Srs... Senadores que ocupem os seus lu

gares. 
Os Sr.;. ~s já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à voraçiio) 
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES; 
Adettrir Andtade 
Alexande Costa 
Antonio Magalhães 
Antônio Valadares 
Artur da Távola 
Beni Veras 
Carlos Bezenoa 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
Coutinbo Jorge 
ConbaLima 
Elcio Alvares 
FemandoBezona 
Flaviano Melo 
Francti:liD.OPereira 
Freitas Neto 
Ge=nCamata 
Gilberto Miranda 
Gilvan Borges 
Hugo Napoleão 
Iris Rezende 
Jáder Barbalho 
João. França 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Josaphar Marinho 
JOsé Fogaça 
Júlio Campos 
Lauto Campos 
Leomar Quintanilha 
Levy Dias 
Lucídio Portela 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Nabor JÚD.ior 
Ney Suassuna 
OsmarDias 
PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rodla 
Sérgio Macliado 
V almir Campelo 
Vllson !Geinubing 
Waldeck Omcias 
VOTA "NÃO" O SR. SENADOR 
Geraldo Melo 
ABSTtM.SEDEVOTAR OS SRS.SENADORES: 
Ednaido Suplicy 
Esperidião Amín 
José Dutra 
Roberto Requião 
O SR. ~!DENTE (José Samey)- Votaram SlM 47 

SI>. Senadores e NAO I. 
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Houve 4 abstenções. 
Total: 52 votos. 

Aprovado. 

O projeto vai à Comissão Diretora para a redaçio final. 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. reda
çio liDai oferecida pela Comissão Diretora que seiá lida pelo Sr. I" 
Secretário. 

O Sr.l 0 Secretário em exercfcio, Sr. Anrônio Car· 
los V aladares, procede à leinaa da seguinle: 

PARECER N" 25, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação rmai do Projeto de Dea-eto Legislati· 
vo D0 49, de 1993 (n° 273193, na Câmarâ dos Deputa
dos). 

A Coorlssão Diretata apresellla a redaçio fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 49, de 1993 (n• 273193. na Câmara dos 
DepJ.tados), que aprova o ato que renova a petiD.iSsão da Rádio Li
tom! Ltda. para expl.or.tr serviço de . .radiodifusão sonora em fre.. 
qijência modolada na cidade de Osório. Estado do Rió Gtande do 
Sul. 

Sala de Reoniões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995. -
Seoador JúHo Campos, Presideote- Senador Renan Calheiros, 
Relator- Seoador Antônio Carlos Valad"""" - Seoador Ney 
SU3SSl10a. ~ 

ANEXO AO PARECER N"25, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 49, de 1993 (n° 273193, na Câmara dos Deputa
dos). 

Faço saber que ó Congresso Nacional aprovru e eu, Presi
dente do Semdo Federal,. nos tetmos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a permissão da Rádio 
Utoral Ltda. para explorar sei-viço de radiodifusão 
sonora em freqüêncla modulada na cidade de Osório, 
Estado do Rio Grande do SuL 

O Cong<esso Naciooal decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere ~Portaria D0 86, de 

22 de junho ·de 1992. que renova, por dez anos. a partir de 26 de 
outujlro de 1991. a permissão outorgada à Rádio Litoral Ltda. para 
explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão so
nora em freqUência modolada na cidade de Os6ric>;Estado do Rio 
Gtande do Sul. 

Art. :2<1 Este decreto legislativo ent.ra em Vigor na data de 
sua publicação. _ ~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria eDi regime de urgêilcia. passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

Em <liscnssão a redação fimL 
Não havendo quem peça. a palavra. encerro a disCussâo. 
Em votação. 
Os SIS- Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen

tados. (Pausa) 
Aprovada. 

O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3: 

PROJETO DE DECRETe LEGISLATIVO 
N" 50, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termo> do 
art. 375, vm. do Regimento Interno) 

Votação, em tumo 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 defe
nde ao Sistmna Nova Ela de Comunicação Ltde. para 
explOiar setViço de Iadiocli.fusão SOOOia em ouda média 
na Ciâa.de de BonazópoHs. Estado do Paraná. tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relator: 
Senador José ~·- ~m substituição à Comissão de 
Educação. ~ 

A discussão da matéria foi encenada na seSsão do dia 22 de 
novembro de 1994. 

A Mesa solicita aos SIS- Senadores que ocupem seus lugares. 
Os Sr.;. Senadores já podem votar.(Pausa.) 

(Procede-se à voração.) 

VOTAM "SIM• OS SRS. SENADORES' 
Ademir A.ncliade 
Alexandre Costa 
Antonio Magalhães 
Antonio Valladares 
Arlindo Potto 
Artur da Távola 
Beni V eras· 
CarlosBezem. 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
Coutinho Jotge 
Cunha Lima · 
Elcio Alvares 
Flaviano Melo 
F:rmcelino Pereira 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Hugo Napoleão 
Ir'.s Rezeude 
Jader Barbalho 
JoãoF~ca 
JoãoRocba 
Joel de Hollanda 
Josapbat Marinho 
José Fogaça 
LeomarQuintanilba 
LevyDias 
Lucídio Portela 
Lúcio Alcântara 
Luclio Coelho 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
OsmarDias 
PedroPivã. 
Pedro Simon 
RomezTabet 
RobertO Requião 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
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Sebastião Rocha 
Séij;io Machado 
V almir Campelo 
V"!lson Kelinurbig 
W aldeck Ome!as. 

ABSTÊM-SEDE VOTAR OS SRS.SENADORES: 
Ednardo Suplicy 
Esperidião An!ln 
Fernando Be:zena 
José Dutr.t 
Lauro Campos. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Vota= SIM 47 
Srs. Senadores e não houve voto contrário. 

Houve 5 abstenções. 
T oral: 52 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fi

nal. (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. reda

ção fina! que será lida pelo Sr. J• Secretário. 

O Sr. ZO SecretárüJ'6n ~or:ício, Sr. Anrônio Car
W.s V aladares. procede à leitum da Mguinle 

. PARECER N"26, DE 1995. 
(Da Comissão Diretoxa) 

Redação final do Projeto de Dea-eto Legislativo 
n• 50, 'de 1993 (n• 277193, na Câmara dos Deputados~ 

A Com;ssão Ditetora apresenta a redaçio fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 50, de !993 (iJ• 277/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida ao 
Sistema Nova Era de Canunicação Ltda. P""' explorar serviço de 
tadiodifusão sonora em onda média na Cidade de Botrazópolis, 
Estado do Par.má. 

Sala de Reuniões da Comissão. 22 de fevereiro de 1995.
Senador Júlio Campos. Presidente - Senador Renan · Calheiros, 
Relator - Senadoies Autôoio Carlos V aladares - Senador Ney 
Suassuua. 

ANEXO AO PARECER N" 26, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 50, de 1993 ~o 277193, Da Câmara dos Deputa
dos.) 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu. -. Pre
sidente do Senado FederaL nos te:nnps do art.. 48. item 28. do Re- _ 
gim~o Io.temo .. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995 

Aprova o ato que renova a outorga deferida ao Sistema 
Nova Era de Comunicação Ltda. para explorar serviço da ra .. 
diodifusão sonora ein onda média na Cidade de Borrazópolis, 
Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional d=ta: 
M. 1 o É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 4 de 

setembro de 1992. que renova, por dez anos. a partir de 14 de se
tembro de 1987, a ootmga deferida ao Sistema Nova Era de Co
municação Ltda. pua exploxar serviço de radiodifusão sonora em 
onda média. sem exclusividade, na Cidade de Botrazópolis, Esta
do do Par.má. 

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sna publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de mgência.. passa-se à: imediata 

apreciação da redação fmaL 
Em discussão a redação final (Pansa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Se.nadores que a aprovam queiram peiiiWlecer sen-

tados. 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4: . 

PROJETO DE DECRETO LEGlSLA TIVO 
N" 52, DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia, 
nos termos do art. 375, vm. do RegimentO Interno) 

Votação. em lllmo único. do ProjetO de Decreto 
Legislativo n• 52, de 1993 (n• 246/93, na Câmara dos 
DeJ:utados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Rádio Gr:mde Lago Ltda. P""' exp!o.tar ser
viço de xadiodifusãO soncn. em onâa média na Cidade 
de Santa Hclena. Estado do P3r.mã, ieDdo 

Pateceres favoráveis. proferidos em Plenário. em 
snbstituiçãO à Comissão de Educaçl!o: 

- 1° pronunciamento: Relator. Senadot Ney Ma-
-- tanhio;_ ---- - ---- - - ---- -

- Z' pronunciamento: Relator: Senador Affonso 
Camaigo, pela regulcidade dos atos e procedimentos 
ccncementes à rroposição . 

. A discussão da matéria foi Cncem.da na. sessão ordinária do 
dia 13 de. dezetnbro de 199.3. 

A Mesa solicita aos Srs. SeDadotes que ocupem os seus lu
gares. 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à voraçiio) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Audrade 

, Alexandre Costa 
Antonio Magalhães 

. Antonio Valladares 
Arlmdo Porto 
Artur daTavola 
Bení V eras 
CadosBe= 
Cados Patrocínio 
Casildo Ma!daner 
Coutinho Jorge 
CUnha Lima 
Eicio Alvares 
FlavianO Melo 
F=celino Pereim 
Fteitãs Neto 
Get:lldo Melo 
Geison Camata 
Gilberto Miranda 
Hugo Napoleão 
hisRezende 
Jader Barbalho 
João F=ça 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Josaphat MariDho 
Jose Fogaça 
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Julio Campos 
Leomar Quintanilha 
Levy !);as 

Lucidio Portela 
Lucio Alca.ntaia 
Ludio Coelho 
MauroMi=da 
Nabor Junior 
Ney Suassuua 
Os:marDias 
Pedro Piva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
Roberto Requíão 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sergio Machado 
Valmir Campelo 
Vúson KleinubiDg 
Waldeck Ori>.elas 
VOTAM •NÃO• O SR. SENADOR 
Fernando Bezena 
ABSTEM-SEDEVOTAR OS SRS. SENADORES 
Eduazdo Suplicy 
Esperi~o Amin 
Jose Outra 
LamoCampos 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SJM 48 
Srs. Senadoxes e NÃO 1. · 

Houve 4 abstenções. 
Total devotos: 53. 
Aprovado. . 
O projeto vai à Comissão Diretoia para xedação fmal (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samcy) -Sobre a mesa. reda-

ção f"mal oferecida pela Comissão Diretora, que será lida pelo Sr. 
1 o Secretário. -

O Sr.Jtl' Secretário em t!:r.eTcfcio;Sr. Antônio-~ 
las V aladans procede à leitura da seguinte:_ 

PARECERN'27,DE 1995 
(Da Comissão Diretora)- ·: 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislati
vo· D0 52, de 1993 (n° ~3, na Câmara dos Deputa
dos). 

A Comissão DiretOta apresenta a redação fmal do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 52, de 1993 (n' 246/93, na Câmara dos 
Deputados), que renova a concessão~ à Rádio Grande 
Lago Ltda. para expl= serviço de radiodifusão sonOia em onda 
média na cidade da Santa Helena, Estado do Par.má. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995. -
Júlio Campos, Presidente - Renan Calheiros, Relator- Antônio 
Carlos Valadares- Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N' 27, DE 1995 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 52, de 1993 (n° 246193, na Câmara dos Deputa
dos). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou~ e eu.-, Pre
sidente do Senado Fedet:al. nos termos do art. 48, item 28. do Re-
gimento Interno. promulgo o seguinte -

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995 

_ Aprova Õ ato que renOvã 3 concesSão oUtorga
da à Rádio G=de Lago Lida. para expio= serviço 
de raàiodifusão sonor-a ein. -onda média na cidade de 
Santa Helena, Estado do Paraná. 

O Congresso Nacional decreta: . . 
Art. 1° É aprovado o alo a que se refere o Deaeto de 29 de 

julho de 1992. que renova a coocessão outorgada à Rádio Grande 
Lago Ltda. par.t exp!Otar, por dez anos, a partir de 25 de junho de 
1991. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na cidade de Santa Helena. Estado do Paraná. 

Art. zo Este Deaeto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. · ·· · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime- de urgênCia. passa-se- à lmediata 
apreciação da redação final 

Em discussão a redeção 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 (José Samey)- Item 5: 

PROJETO DE DECRETO I..EG!SLATIVO N' 55, DE 1993 

(Incluído em Otdem do Dia nos termos do arL 375, • 
vm, do Regimento lntemo) 

Votação:em ·tnmo único, do Projeto de DeCreto 
Legislativo n• 55, de 1993 (n• 267/93, na Câmara dos 
Deputados). que aprova o-~to que renova a concessão 
outorgada à PAQUETA EMPREENDIMENI"OS 
LIDA.. para explorar serviço de radiodifusão- sonora em 
onda média na Cidade de Florlano, Estado do Piauí, ten
do 

Parecer favorável, proferido em plenário~ Relator. 
Senador Ney MaranhãO. em silbstitiiição à Comissão de 

· _Educação.. . 
A discussão da matéria foi enccirada "" sessão de 20 de 

abril de 1994. __ _ __ 
A M~ solicita aos Srs. Senãdores que ocupem os seus lu-

gares. . .• . . 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Proc~-se à vo:açãof 

VOTAM •SJM" OS SRS. SENADORES' 
Ademir Andrade 
Alexandte Costa 
Antônio Magalhães 
Antonio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Tavola 
Beni V eras 
Carlos Bezm:a 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
Cantinho Jorge 
OmhaLima 
Elcio Àlvares 
Fernando Bezerra 
Flaviano Melo 
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F:rancelino Pereita 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Getson Camata 
Gilbeno Mil:anda 
Hugo Napoleão 
Humbeno Lucet~a 
frisRezende 
Jader Barbalbo 
João Fr.uica 
João Rocha 
Joe1 de Hollanda 
Josaphat MariDho 
Julio Campos 
Leomar QuintaDilha 
LevyDias 
Lucido Portela 
Lucio Alcant.ara 
Ludio Coelho 
Mauro Mir.l!>da 
Nabor JuDior 
Ney Suassuna 
PedroPiva 
Pedro Si!non 
RamezTebet 
RomeroJuca 
Romeu '(.uma 
Sebastião Rocha 
Sergio Machado 
Teotonio Vllela 
V almir Campelo 
Vilson KleinubiDg 
Waldeck Ome!as 
ABSTDf-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Eduanló Suplicy 
Espeódião Amin 
JoséDuiia 
LawoCampos 
OsmarDias 
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Votarun SIM 48 

SIS. Senadores- . 
Houve 5 abstenções e Dei!hnm voto contrário. 
Total de votos: 53. 
Aprovado. 
o projeto vai à~ Diretom par.1 m!ação final (Pausa_) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sob!;e a mesa. reda-

ção final que será lida pelo Sr. 1 • Secretário. 

O Sr. ZO Secretário em exercicio~ Sr. A1!lÔnio Car
los V alat:iara,procedeà Leitumcfa .seguinJe: 

PARECER N" 28, DE 1995 
(Da Comissão DiJ:otota) 

Redação final do Projeto de Dea-eto Legislati
vo n° SS, de 1993 (n° 267, de 1993, na Câmara dos 
Deputados)-

A ~ Diietoia apresema a redação fiDai dó Projeto da 
Decreto l..egislativo n• 55, de 1993 (n• 2EI, de 1993, na Câmata dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a ccncessão ootagada à Pa
quelá Empreendimentos Llda. palll explaar serviço de radiodifusão 
sonaa em onda média na Cidade de Aoriano, Estado do Pialli. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995.
Júlio Campos, Presidente - Ren:m Calheiros, Relator- Antonio 

. - . r· 
Carlos Valadares- Ney Suassuna. __ 

ANEXO AO PARECER N" 28. DE 1995 

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislati
vo nb·SS, de 1993 (n° 267, de 1993, na Câmara dos 
Deputados)-

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo. e eu,-, Pre
sidente do Senado Federal, nos termos do arr. 48, item 28, do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995 

Aprova o ato que renova a concessão outorga· 
da à Paquetá Empreendimentos Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Floria· 
no, Estado do Piauí. 

O Co~ Nacional decreta: 
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de ju

lho de 1992. que renova, po< dez anos, a pol1ir de 24 de novembro de 
!990, a <:Oil=são oo!DI:Jlada à Paquelá Empreendimentos Llda. pam 
explorar. sem direít9 de exclusividade, serviço de radiodifusão son~ 
em onda média na Cidade de Floriano. Estido do PWU. 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sna publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Saxney)-Aprovado o projeto 
e estaDdo a matéria em regime de mgência. passa-se à imediata 
apreeiação da redação rma1. 

Em disenssão a redação rma1. (Pausa.) 
Não havendo quem peça· a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa,) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (J osó Samey)- Item 6: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1993 

(lneluído em Ordem do Dia, nos teJillos do 
art. 375, VIII, do Regimento Jntemo) 

Votação: em tumo únicO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 56, de 1993 (n• 293/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que ootorga pemlissão à 
Rádio Stéreo FM Lagoa Saina Ltda. palll explotar servi
ço 4e radiodifusão sollODl e~ freqüência taodulada na 
cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, tendo 

Parecer favorável.. proferido em Plenário, Relator: 
Senador Aureo Mello. em substituição à Comissão de 
Educação. 

O SR- ESPERIDIÃO AMlN- Sr. Presidente, peço a pala
vra pam um esclarecimento. 

·O SR- PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex" tem a palavra 
para um esclarecimemo. 

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Para um esc!areei
mento. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, os cinco itens an
teriores diziam respeito a decietos legislativos que renovam outor
gas anteriO<eS. Foi o caso da Rádio Jornal do Brasil e das outtas 
quatro. Neste caso, salvo engano, estamos delibel'3Ildo sobre maté
ria diversa. Trata-se da aprovação do ato da outorga. 

Desde 1991~ v-enho fazendo esta solicitação e gostaria de 
reiterá-la, como gênero, palll não ter de f~lo a cada caso: gosta
ria de saber a data da ootorga, ou seja. a data dos atos do Executi
vo. Devo esclarecer que sobre nossas mesas existe apenas o sumá
rio da Ordem do Dia. 
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O SR. PRESIDEN1E (José Samey)-TI3la-se da Portaria de 
n• 115. de 9 de março de 1990. do Ministério das Comunicações. pu· 
blicadano Diário Ofic:ial de 13-3-90. 

te. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Obrigado, Sr. Presiden· 

O SR. PRESIDENTE (José Samey):... Em votação. 
Os Srs. SenadOies já podem votar. 

VOTAM ~SIM"" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andiade 
Alexandre Costa 
AD.tônio Maga:Ibães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Beni V eras 
Carlos Bezexra 
Carlos Patrocínio] 
Casildo Maldaner 
Coutinho Joi:ge 
Cunha Lima 
Elcio Alvares 
FernandoBezena 
Flaviano Melo 
Francelina Pereira 
F~itasNeto 
Geraldo Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Mir.mda 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena. 
!ris Rezende 
Jader Barbalho 
João Fraiica 
JoaoRocha 
Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
Júlio Campos. 
Leomar Qujntanilha 
LevyDias 
Lucldio Portela 
Lúcio Alcantarn 
Ludio·Coelbo 
Mauro Mir.mda 
Nabor JÚI!ior 
Ney Suassuna 
PedÍ'OPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
Roberto Freire 
Romero Jucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
TeOtônio Vilela 
Valmir Campelo 
Vuson Kleinnbing 
Waldeck Omelas 

VOTA NÃO O SR. SENADOR 
Esperidião Amin 

ABSIÊM-SE DE VOTAR OSSRS. SENADORES: 
Eduardo Supücy 
Jefferson PeiCS 
Josapbat_Marlnho 
Jose Dutrà· 
Lauro Campos 
OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votaram SIM 50 

Sr.;. Senadores: e NÃO 1. 
Houve 7 abstenções. 
Total de votos: 58. 

. Aprovado. 
O projelo vai à Comissão llireta:a para redação fmaL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sobre a mesa, reda

ção final que sexá lida pelo Sr. 1 • Se=:r.ário. 

O Sr.] 0 Secretário em exen:icio, Sr. Antônio Car
los V olodans,procedeà leiauada seguinle: 

PARECER N" 29, DE 1995 
. (Da Comissão Diretora) 

Redação f'mal do Projeto de Decreto Legislati
vo U.O 56, de 1993 (n° 293, de 1993, ua Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diieta:a apresema a redação final do Projeto 
de De=: to Legislativo n• 56, de 1993 (n• 293, de 1993, na Càmara 
dos Deputados), que aprova o ato que ou!OIJ!a permissão à Rádio 
Stérec FM Lagoa Sama Ltda. para explorar serviço de radio<lifu· 
sãQ sonora em freqüência modulada na cidade de Lagoa Santa, Es
tado de Minas Gerais. 

- Sala de Reutúões da Comissão. 22 de fevereiro de 1995. -
Júlio Campos, Presidente- Renan Calheiros, Relalor- Antônio 
Carlos V aladares- Ney Suassuua. 

ANEXO AO PARECER N• 29, DE 1995 

Redação tiu.al. do Projeto de Deaeto Legislati
vo n<' 56, de 1993 (o0 293, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacioual aprovou. e eu, 
Presidente do Senado Feder.U. nos termos do an.. 48, item 28. do 
Regimento Interno promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , 1995 
· .. Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 

Stéreo FM Lagoa Santa Ll<h para explorar serriço 
de radiodifusão sonora em_ freqüênc:ia modulada na 
cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais. 

o eongre.sc; Naciouai d=ta: · 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria D0 115, 

de 9 de março de 1990. que outorga permissão à Rádio Stéreo 
FM Lagoa Sama Ltda. para explorar. pelo prazo de dez anos, 
sem direito de exclusividade. serviço de :radiodifusão sonora 
em frequência modulada na cidade de Lagoa Santa. Estado de 
Minas Gerais. · 

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em :regime de urgência. passa-se à imediata 
apreciação da redação fmal 

Em discussão a redação fmal (Pausa.) 
_ Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram-pennanecer sen-
tados. (Pausa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem 7. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"62. DE 1993 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tennos do
art. 375, VJII, do RegimeniO Interno) 

Votação. em mmo único, do Projeto de ~ 
Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268/93, na Câmara dos 
Depltados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Rádio VIla Real Ltda. paxa ex
plorar serviço de tadiodifusão sonor.1 em-onda média na 
cidade de Cuiabá., Estado de Mato Grosso, tendo 

Parecer favoráveL proferido em Plenário, Relatoi: 
Senador Joel de Hollanda, em substituição à t:oallssão 
de Edu<=!ção. 

A discussão 'da matéria foi e:r;J.~nada no dia 17 de fevexeiro 
de 1995. 

Passa.-se à votação. 
Peço aOs Srs. Senadores que ocupem seus.Iugares. 
Os SIS. Senadores já podem vota:r. (Pausa.) 

(Proc~de·se à: vozaçãc) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SE:NADORES: 
Ademir Andr.lde 
Alexandre Costa 
Antônio Magalhães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
BeDi Veras 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
Coutillho Jorge 
Cunha Lima 
Elcio Alvares 
Fernando Bezéml 
Flaviano Melo 
Fr:mcelino Pereira 
Freitas Neto 
Getaldo Melo 
Gilberto Mmmda 

· Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Tris Rezende 
Jader Batbalho 
JoãoFr.mca 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro 
Josapbat Marinho 
José Fogaça 
Júlio Campos 
Leomar Quintanil)la 
LevyDias 
Lucídio Portela 
Lúcio Alcântaia 
Ludio Coelho 
Mauro Mir.mda 

Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
Pedro Piva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
Roberto Freire 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teot&!io VIlela 
Valmir Campelo 
VIlsoo Kleinubing 
Waldeek Omelas 

VOTA "NAO"OSR.SE:NADOR 
Carlos Bezeo:a 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SE:NADORES 
Esperidião Amin 
Gerson Camata 
Jefferson Peres 
JoséDuua • 
Leuro Campos 
OSmarDias -
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vot=m SIM 49 

Srs. Senadores e NÃO 1 Senador. 
Houve 7 abstenções. 
Total devotos: 57. 
Aprovado. 
O projeiO vai à Comissão Dn-etora para redação fmaL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobte a mesa, reda-

ção fmal que ser.llida pelo 1" Secretário. 

O Sr. r Secretário em exercício, Sr. Antônio Car
los V aladares prrxet:k à kirumdasegui:nu: 

PARECERN• 30, DE 1995 
(Da Comissão Direto<a) 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo n° &, de 1993 (n° 268, de 1993, na Câmara dos 
Deputados.) 

A Comissão Diretota apresenta a redação rmai do Projeto 
de DecreiO Legislativo n• 62, de 1993 (n• 268, de 1993, llll Câma
ra dos Deputados), que apróva o ato que renova a concessão ou
torgada à Sociedade Rádio Vila Real Ltda. para explorar setViço 
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Cuiabá. Es
tado de Mato Grosso. 

Sala de Reuniões da Comissõo, 22 de fevereiro de 1995. -
Senador Júlio Campos, Presidente - Senador Renan Calheiros, 
Relator - Senador Antôuio Carlos V aladan:s - Senador Ney 
Su35Sllna. 

ANEXO AO PARECERN"30, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n" 62, de 1993 (n• 268, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu. -, Pre
sidente do Senado Fedenll, nos termos do art. 48, item zg, do Re
gimeiJI.O Intemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a concessão outorga.. 
da à Sociedade Rádio Vila Real Lida. para explorar 
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sel-riço de radiodifusão sonora em onda média na Ci
dade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso. 

Gilberto Miiauda 
Hugo Napoleão 

O Con-so Naci<maldecreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 4 de 

agosto de 1992. que renova. por dez anos. a partir de 8 de novem~ 
bro de 1988, a concessão ootorgada à Sociedade Rádio VIla Real 
Lida. para expio=, sem direito de exclusividade, serviço de rndic>
difusão sonora em ao.da média na Cidade de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso. 

Humberto Luoenalds Rezende 
Jacler Barbalbo 
João Fiança 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Jooas Pinheiro 
Josaphat MariDho 
José Fogaça ~· z: &te decreto legislativo entra em vigor na da1a de 

sua publicaçao. - -- - Júlio Campos 
Leomar Quintanilba O SR. PRE_SIDENTE (José Samey)- Aprovado o pr«ieto 

e estando a maténa em regime de urgência. passa-se à imediata 
apreciação da tedação final 

Em discussão. (Pansa.) " 
N""ao havendo quem peça a palavta. encerro a discussão. 
Em votação. " " -

. Os Szs. Senadores que a aprovam queiiam-periD.anec.er sen~ 
tados. (Pausa.) -

Aprovada. .- " 
O projeto vai à promnlgação. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 8: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 64, DE 1993 

(Em regÍme de urgéncia, nos ~ermos elo 
art. 375, VIII, elo Regimento Intemo). 

Votação, em ramo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 64, de 1993 (n• 275/93, na Câinaia dos 
Dep.1tados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à Sociedade Rádio Emissaa Paranaense S/A 
para explorar serviço de Iadiodifusão de sons e imagens 
(televisão), na Cidade de Londrina, Estado elo Panmá 
~elo • 

Parecer favotivel proferido em Plenário. Relaior: Senador 
Joel de Hollanda. em substimição à Comissão de Educação. 

A discussão da matéria foi encerrada na sesSão de 17 de fe
vereiro de !995. 

Passa-se à votação. 
Os Srs. SenadOres já podem votar. (Pausa.) 

(Pmced~-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Alldrade 
Alexandre Costa 
Antônio Magalhães 
Aillõnio Valladares 
Arlindo Porto 
A.ttur da Távola 
Beni Veras 
Carlos Bezena 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
Coutillbo Jorge 
OmhaLima . 
Elcio Alvares 
Fernando Bezetra 
Flaviano Melo 
Fnmcel.in.o Pereira 
Freitas Neto 
Gemdo Melo 
Gerson Camata 

LevyDias 
Lucídio PortelaLucio Alcantara 
Lúdio CoelhoMauro Miiauda 
Nabor JUI!Íor 
Ney Suassuna 
OsmarDias 
Pedro Piva 
Pedro Simon:-
RamezTebet 
Roberto Requião 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocba 
Sergio Machado 
Teotollio Vilela 
V almir Campelo 
Vilson Kleimtb.ing · 
Waldeck Omelas 

ABSTÊM .SE DEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amin 
Jefferson Pezes 
JoséDuua 
LamoCampcs 
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)- VowamSJM52. 
~ao houve voto contrário. 
Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 56: 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmaL 

(Pansa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. reda

çlio final que Sezá.Iida pelo Sr. 1° Secretlrio. 
OSr.l~S~em exnr:icio;Sr.AnzônioCar· 

los V aladares proceek à leimm dascguinre: 

PARECER N" 31, DE 1995 
(Da Comissão Diieta:a) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo Jf' 64, de 1993 (n• 275, de 1993, na Câmara dos 
Deputados.) 

A ComissãO DiretO<a apresenta a redação fmal elo Projeto 
de Decreto Legislativo n• 64, de 1993 (n• 275,de 1993, na Càmaia 
dos Deputados). que aprova o ato que renova a concessão ontocga
da à Sociedade Rádio Emissoxa Paranaense S.A. para explorar ser· 
viço de radiodifusão de sons e ÍID.agens (televisão) na Cidade de 
LondriDa, Estado elo p,.,.,m. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro de !995.
Senador Júlio Campos, !'tesidente- Senador Renan Calheiros, 
Relator - Senador Antônio Carlos V aladares - Senador Ney 
Suassuna. 
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ANEXO AO PARECERN"31, DE 1995 

Redação !"mal do Projel<> de Decreto Legislati
vo o.0 64, de 1993 (D.0 2.75, de 1993, na Câmara dos 
Deputados~ 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou e eu, -. Pre
sidente do Sénado Fedetal. nos termos do art. 48. item 28. do Re
gimento Interno, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1994 

Aprova o ato que renova a concessão outorga .. 
da à Sociedade Rádio Emissora Paranaeuse &A. 
para explorar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens (televisão) na Cidade de Londrina, Estado do 
PIU'IIllá. 

O Congresso Naciooal deaeta: 
Art. 1 o É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de 

julho de 1992. que renova. por quinze anos.-• pai1ir de 3 de m.Uo 
de 1992, a coDCeSSão outorgada à Sociedade Rádio Emissoxa Para
naense S.A. para eiplorar. sem direito de exclusividade. setViço de 
radiodifusão de sons e imagens (teléVísão) na Cidade de Loodrina. 
EstadodoPa=lã. 

Art. 2° Este decreto legislativo entta em vigor na data de 
sua publicação. · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado o projeto 
e estando a DJa!éria em regime de urgência. passa-se à imediata 
ap=iação da todeção liDai. 

Em discussão. 
Não havendo quem poça a pala~ encen:o a discussão. 
Em votação. 
Os s~ Senadores que a aprovam queiram peona.necer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgaçllo. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 9: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"69.DEI993 

(Inchúdo em Oidem do Dia oos tennos do 
art. 375. vm. do Regimento lntemo) 

Vo<açao. em tumo úniCo. do Projeto de De<:reto 
Legislativo n• 69. de 1993 (n• 313193. ""Câttwa dos 
Deputados). que aprova o ato que ootOiga pennissão à 
Rádio Mariana Lula. pata explorar serViço de radiodifu
são sooora em freqUência modulada na cidade de Maria
Da..Estado de Minas Gelais. tendo 

Parecer favOiável. profeôdo em Ple!lário. Relator. 
Senador Joel de Hollanda. em substituição à Comissão 
de Edncaçio. 

A discussão da matéria foi encerrada na sessão Oidinária do 
dia 17 de fevereiro de 1995. 

Em votação. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. renovo o 

meu pedido. __ 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Portaria ó a de n• 

125. de 13 de março de 1990. . 
Os Srs. Senadores já podem votar. 
Vai-se passar à apuração. 

(Pro=k-se à votação) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Alexandre Costa 

Antonio Ma~s 
Antônio Valadores 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Beni V eras 
Carlos BeZerra 
Casildo Maldaner 
CouliDho Jmge 
Cunha Uma 
Elcio Alvares 
Femando Bezerra 
Flaviano Melo 
Fr.mcelino Peteira 
Freitas Neto 
G=ldoMelo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Hugo Napoleão 
Humbexto Lucena 
Iris Rezende 
Jader Barbalho 
João FI3D.ça · 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Jooas Pinheiro 
Júlio Campos 
Leomar Quintanilha 
LevyDias . 
Lúcio Alcâiiiaia 
Lúdio Coelho 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuoa · 
PedroPiva 
-POdro Slmón 
RamezTebet 
RomeroJucá 

. RomeuTuma 
' Sebastião Rocba 

Sérgio Machado 
Teotonio Vilela 
Valmir Campelo 
Vdson K!eimlbing 
Waldeck Omelas 

VOTA 'NÃO" O SR. SENADOR 
Lauro Campos 

ABSTi!M~SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES 
JeffetSOD Petes 
Jo.apbat Marinho 

·JoséDutia 
Lucidio Portella 
OsmaiDias 
Roberto Requiio 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Votmun SIM 46 

Srs. Senadorea: e NÃO 1. 
Houve 6 abstenções. 
Total de votos; 53 
O projeto foi aprovada. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente. eu gostaria 

que V. Ex .. consignasse o zneu voto 'não". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O voto de V. Ex' 

será consigllado. 
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O projeiD vai ã Comissão Diretota para à redaçãO final 

(Pausa.) . 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, reda

ção final que seti lida pelo Sr. 1° Seaetário. 

O Sr.l 0 Seaerário em exerr:fcio,Sr.Antônio Car
los V alot1ares procede à kimradaseguinle: 

PARECER N• 32,-DE 1995 
(Da Comissão Dúetora) 

Redação Fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo rf' 69, de 1993 (n° 313, de 1993, oa Câmara dos 
Deputados). 

A Canissik> Diretora apxesenta a redação final do ProjetO 
de DecreiD Legislativo n• 69, de 1993 (n• 313, de 1993, na Câmara 
dos Deputados)~ que aprova o ato que outotga permissão à Rádio 
Mariana Lida. para explorar serviço de radiodil'usão SOilOOl em 
freqUência modulada na cidade de Mariana. Eslado de Minas Ge-
rais. 

Sala deReuniões da Comissão. 22 de fevetciro de 1995.
JúHo Campos, PreSideole - Renan Calheiros, Rela!Dr- Antonio 
Carlos Lacerda- Ney Su.assuma. · ,. 

ANEXO AO PARECER32, DE 1995 

Redação final do Projeto de Deaeto'Legisiati
vo n° 69, de 1993 (n° 313, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, -, Pre
sideule do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Intemo, promulgo o segniole 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que outorga pel"'lrlssão à Rádio 
Mariana Lida. para explorar serviço de radiodifusão 
sonora em freqüêuáa modulada na cidade de Maria· 
na, Estado de Minas G<rais. 

O Cong;-esso Nacional decreta: 
Art. r~ E aprovado o ato a que se :refere a Pcrtarla n° 125~ de 

13 de março de 1990, que outorga permissão à Rádio Mariana 
. · ·Lida. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direiiD de exclusi

vidade, serviço de raCliodifusão sonoca em freqUência modulada na 
cidade de Mariana. Estado de Minas Getajs. 

Art. 2° Este Deaeto Legislativo entra em. vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. CASlLDO MALDANER -Sr. Presidente, pela or-
dem. -

. O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-ComapaiaVIaoSe
nadorCasildo Maldaner. 

O SR. CASILDO MALDANER (PMDB - SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente? se~ ~e. neste mo
mento, não cabe discutir o mérito da matéria, pais· estamos justa
mente anaHsaDdo e votando a reda.ção !mal Na última sexta-feira. 
na sessão do Seoado, discutimos sobre uma série de renovações oo 
outorgas de rádios para diversas cidades brasileiras. Nós, junta
mente com outros Colegas, levant.amoS este caso aqui. Sei qtie ê 
matéria constitucional. mas entendo também que estamos em ple
na quana-feira. Somos praticamente S! Srs. Senadotes do Bxasil, 
aoalisando outorgas ou renovação de concessões de rádio AM e 
FM em diversas cidades do País. Parece-me.. Sr. Presiden~ ape
nas para registrar miDha ]XCOOlpação, que deveriamos simplificar. 
Quem sabe uma Conüssão do Senado pudesse elaborar um ques
tionáriO maiS-simples, mais pragmático, para analísarmos qQestões -
como essa. Na última sexta-feira. recebi o apõí3..mento--âe diversos 

Colegas desta Casa.. _ -= 

Sr. Presidente, precisamos colocar este assunto em pauta 
para. quem sabe. na revisão da pr6pria Carta- e o Senador Esperi
dião A.min levanta aqui em boa hora a questão - a Comissão de 
EAncação possa_analisá-lo. A sugestão dada pelo Senador Ger.;on 
Camata foi no sentido de que a própria coDJ1lilidade. onde a eri:ris
scn. atende. opine. Nós de Santa Catari.na.. por exemplo.. não co
nhecemos todos os detalhes da Rádio Lagoa Santa para que pos
-SamOS ~o mérito. Creio que precisamos ter Illais praticidade 
nisso. E apenas uma preocupação que levanto, quando não cabe., é 
claro, a discussão aa matéria. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Quero esclarecer a 
v_. Ex• que. na qualidade de I'Iesidente da Casa, estamos prooe
deodo realmente àquilo que IDdos os Sr.;. Senadores desejam. ou 
seja, estamos desobstruindo a pauta.. Constitucionalinente, temos 
que votar estas matérias, paxa podermos: coli:ieçãr-a discutir as Jliã

térias desta legislattna. que é o que o País espeta. Infelizmente. 
isto está ocorrendo pelo atraso que eilconttamos. As matérias vie

ram da Câmara dos Deputados e estão há mais de 5 anos DO Con
gresso Nacional. como esta que estamos votando. que está em fase 
de decisão. A Mesa está cumprindo a pauta que encontrou. consti
tucionalmeii1e. da Iegisla!nr.a. passada. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeiD 
e est.mdo a matéria em regime de urgênc~ passa-se à imediata 
apil:<:iação da redação final 

Em discussão a redaçãO fmal 
Não havendo ·quem queira discuti-Ia. enceJrO a discussão. 

~~) . 

Emvotação. . 
-- Os Sts. Senadores qUe a aprovam quei:tam permanecer· sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à-promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (loséSamey)-Item 10: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N"7,DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 375, vm, do RegimeniD Interno) 

Votação; em tumo único, do ProjeiD de D=ID 
Legislativo n•7, de 1994 (n°30&'93,naCâmara dos De
putados), que aprova oaiD que reoova a outorga deferida 
à Rádio Cuitma de Tllllbó Ltda. para explorar serviço de 
ndiodifusão sonora em oD.da, média na Cidade de Tim
bó, Estado de Sama Catarina, tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário. Relator. 
Senador Meira Filho, em substimição à Comissão de 
Educação. 

Solicito aos Si's. Senadores que õcUpem os seus lugares. 
. Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à volllfiio) 

VOTAM 'SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Alexandre Costa 
Antônio Magalhães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Carlos Bezerra 
Carlos Patrocínio 
CUnha Lima 
Elcio Álvares 
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!'=doBe= 
Flaviano Melo 
Freitas Neto 
Getaldo Melo 
Get:son Camar.a 
Gilberto Mir.mda 
Gílvan·Boq:es 
Hugo Napoleão 
IrisRezende 
Jader Barbalho 
JoãoF=ça 
João Rocha 
Joel de Holanda 
Jonas Pinheiro 
José Fogaça 
LevyDias 
~cio Alc:âm.ara 
Lúdio Coelho 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior_ 
PedroPiva · 
Pedro Simon 
Ramez Tebet. 
RomeroJuca 
Romeu.Tuma 
Sebastião Roclla 
Sétgio Machado 
Teotônio Vilela 

. Vi!sonK!einubing 

ABSTtM-SEDEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Esperidião Amm 
JeffetSon Peres 
JoséDutra 
Lauto Campos 
OmmD~ . 
O SR- PRESIDENTE (José Sa:iney) - Votaram SIM 39 

SIS. SeDadores. 
N"ao houve voto contrário. 
Houve 5 abstenções. 

_Total de votos;. 44 votos:. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão DireiOr.l pata a m:!ação final. 
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. PxoSidente. o meu voto foi 

''sim'~ 

O SR- V ALMIR CAMPELO .:.-Sd'residente. eu gostaria 
tam.~ de 3I1Ullciar o meu voto ''sim", que não o:mstou do paineL 

O SR- CASILDO MALDANER - Sr. Pxoiidente. eu gos
taria de aniUiciar o meu voto "sil:n", -que também Dão apareceu no 
painel . -

O SR. ROBERTO REQUIAO ~ Sr. Presideute, o meu 
voto foi de abstenção e também Dão aparectll ,.,=poinel 

O SR- LEOMAR QUlNTANILHA- Sr. Presideute. meu 
voto foi "sim" e também não apareceu no paineL 

O SR- COVTINHO JORGE -Sr. Pxosidente. o meu voto 
"sim" não constc:u do paineL 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Couslarão de Ata as 
:tetif'lcações solicitadas pelos Srs. Senadores. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, :te<fa. 
ção !mai da matéria. of=cida pela Comissão Diretoia. que seri 
lida pelo Sr. I • Secretário. 

O Sr. r s~cretâric em exercfcic~ Sr. Antônio Car· 
los V aladares, procede à leitum da seguinte: 

PARECER N• 33, DE 1995 
(Dá Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 7, de 1994 (n° 308, 4e :1.993, na Câmara dos De
putadci's). · 

A Comissão Ditetora apresenta a m:lação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• 7, de 1994 (n• 308. de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que renoVa a ourmga à Rádio 
Cultura de Timbó Lida. pata explorar serviço de radiodifusão so
nO!ã em onda média na cidade de Timbó, Estado de Santa Catari-
na. 

Sala de Reuniões da Comissão, em 22 de fevereiro de 1995. 
- Júlio Campos, Pxosidente- Renau Calheiros, Relator- Anl<l
nio Carlos V aladares, Ney Suassuoa. 

ANEXO AO PARECER N• 33, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n• 7, de 1994 (n° 308, de 1993, na Câmara dos De
putados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo., e eu.-. Pre
sidente do Senado Federal. nos termos do art. 48. item 28. do Re- · 
gimemo Intema, promulgo o seguinte 

DECREI'O LEGISLATIVO N", DE 1995 

Aprova o ato_ que renova a outorga deferida à 
Rádio Cultura de Timbó Lida. para explorar servi9' 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de 
Timbó, Estado de S"!'ta Catarina. 

O Congi_eSso Naciooil. decreta: 
Art. 1"' É aprovado o ato a que se xefere o-Decreto de 4 de 

agosto de 1992. que :tenOVa, por dez anos. a partir de 24 de no
vembro de 1990, a oiltot:ga deferida à Rádio Cullllr.l de Tunbó 
Uda.. pam explorar,. sem direito de exclusivldade. se!viço de radio-

. diJilsão SOiio<a em onda média na cidade de T!Dlbó, Estado de 
Santa Catarina. 

Art.. 2° Este decreto legislativo eD1ta em vigor Da data de 
sua p1blicação. · · 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de uxgência.- passa-se à imediata 
ajnclação da m:1ação final. 

Em discussão a :tedação fmal. (Pausa.) 
Nãobav<Ddo quem peça a palavra, encerro adiseussão. 
EmvQtaÇão. 
Os Sn. Senadores que a aprov:ml qUettam pe.rmaneoer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 
O SR- PRESIDENTE (José Samey) -Peço aos Srs. Sena

do:tes que permaneçam em plenário, uma vez que temos que de
sobstruir a pauta e ptecisamos de quorum qualifiCado pata que te
nhamos o prosseguilllento da votação 
. . O SR- PRESIDENTE (José Samey) -Item 11: 

PRO.JEI'O DE DECRETO LEGISLATIVO 

N"8,DE1994 
(Inclnldo em Ordem do Dia, nos tetmOS do 

art. 375, vm. do Regimento Interno) 
Votação. em tumo lÍlliCõ. db Projeto de decreto Iegis

"""" 7t' 8, tk 1994 (n• 303193, na Climam dos Dqnmz
dos), que aprova o azo que lf!nova a permissão 014orgada 
à Rádio Czdzum tk Paulo Afunso Lida, para erplomr 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
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na cidade de PauloAfonso,Es~daBahia, rendo 
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relato-

ra: Semdora Emília Femandes. em substituição à Co
misSão de :educação. 

Em votação. 
A Me;sa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu

gares. 
Os SIS. SeJJa<iores já podem votar. (Pausa.) 

(Proct!de-~ à vo&zção) 

VOTAM •sJM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andr.lde 
Alexandre Costa 
amônio Ma_galhães 
AmôDio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Beni Veras 
Carlos Be= 
Carlos PatroCÍIÜo 
Casildo MaidaDer 
Coutinho Jotge 
Cunha Lima 
Elcio Alvares 
Fernando Bezerra 
Flaviano Melo 
Fr.mcelino Pereiia 
Freitas Neto 
Gemido Melo 
Gerson Camala 
Gilberto Mir.mda 
Gilvam Botges 
Guilherme Palmeira 
Hugo Nçoleão 
Humberto Lucena 
!ris Rezende 
Jader Barba.lho 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
JonasPioheirÕ 
Josaphat Marinho 
JooéFogaça 
Júlio Campos 
Leomar Quintamlha 
LevyDias 
Lucídio Portella 
Lúcio Alcântaia 
Lúdio Coelho 
Mauro Miranda 
Nabor JlÍJJ.ior 
Ney Suassuna 
PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJuca 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sétgio Machado 
Teo!ÔIIÍO Vilela 
V almir Campelo 
Vllson IGeinubing 
Waldeck Omelas 

RES: 

VOTA "NÃO" O SR. SENADOR 
Lauro Campo< 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SENHORES SENADO· 

Jeff~Peres 
Jooé Duna 
OsmarDias 
Roberto Requião 

O SR. ~ENTE (Jooé Samey) - Vota= SIM 51 
Srs. SeJJadores; e NAO I. 

Houve 4 abstenções. 
Total de votos: 56. 
Aprovado. 
A matéria vai à Comissão Diretoia paxa a l:edação ímal. 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, reda· 

ção fmal que setá lids pelo Sr. I" Secretário.~ 

O Sr. 1° Sectetário t:m exarícic_, Sr. Antônio Car
los Valaiatu, proceck à kitutada segJiinre: 

PARECER N" 34, DE 199i ~ 
(Da Comissão Direto<a) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 8,. de 1994 (n° 303, de 1993, na Câmâra dos De
putados.) 

A Comissãó Dm:tora apresenta a redação final do Projeto de 
dcr::reto legisl2tiv0 D.0 8. de 1994 (~0 303~ de 1993. na Câmara dOs.r>e.: 
putados). que aprova o atô que renova a permissão outorgada à 
Rádio Cultuia de Paulo AfODSO Ltda. para expio= serviço de ta
diodifusão sonora em freqUência mcx:lula.da na Cidade de Paulo 
Afooso, Estado da Bahia. 

~ Sala de ReUniões da Comissão, 22 de fevereno de 1995.
Senador Júlio Campos. l'!esidente- Seoador Reuau Calheiros, 
Relator - Senador Aotôuio Carlos V aladares --Seoador Ney 
Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N" 34, DE 1995 

RedaçãO final do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 8, de 1994 (n° 303, de 1993, na Câmara dos De
putados.) 

Faço saber que o Congresso Nacional ap[Ovou e eu, -l'!esi· 
dente do Senado Federal, nos tetlllos do art. 4S, item 28, do Regi
mento Intemo~·promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que ""'DV3 a permissão outorgada 
à Rádio Cultura de Paulo Afunso Ltda. para explorar 
sel"\'lço de radiodifusão sonora em freqüêucía modula
da oa Cidade de Paulo Afunso, Estado da Bahia. 

O Coo~ Nacíooal decreta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 72. de 

22 de juDho de 1992, que !Onova a permissão oototgada à Rádio 
Cultura de Paulo AfODSO Ltda. para explorar, pelo prazo de dez 
anos, a partir de 6 de julho de 1989, sem direito de exclusividade, 
serviço de :radiodifusão sonora em freq'Çiêil.cia DJodulada na Cidade 
de Paulo Afooso, Estado da Babia. ~ 

Art.. 2° Este &aeto legislativo entra em vigor na data de sua pu
blicação. 

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Aprovado o projeto 
e estando_ a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
apreciação da redação fmal. 
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Em discussão a redação final (Pansa.) 
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen~ 

udos. (!'ansa.) 
Aprovada. 
0 projeto Vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12: _ 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N"9,DE1994 

(Incluído em Oniem do Dia nos termos do 
art. 375, VJII, do Regimento !ntemo) 

Votação. em lumo únioo, do Projeto de do=to ~
l>!i>O n• 9, de 1994 (n• 301/93, na Câmaia dos Depuu
dos_h que aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rádio e TV Tapaj6s Ltda. para exploxar seiViço de ,.. 
diodifusão de sons e imagens (televisão) na e'!dade de 
Sanw:ém. Esudo do Pari. tendo 

Parecer favOiável. proferido em Plenário .. Relator: 

Leomar Quintanílha 
LevyDias 
Lucídio Portella 
Lúcio Alcantara 
Ludio cOelho 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
Pedro Piva 
PedeoSimoo 
RamezTebet 
Romero Juca. 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio machado 
TeotôDio Vilela 
Valmir Campelo 
Vilson Kleiuubiug 
Waldeck Omelas 
ABSTEM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 

Senador Dm:cu Cameiro, em substituição à Comissão . 
de Educação. 

Eduardo Suplicy 
Esperidião Amin 
Jefferson Peres 
José Outra 
Lanro Campos 
OsmarDias 
Roberto Requião 

A discussão da matéria fOi enc=ada em 11 de maio de 
1994. 

Emvoução. 
Os Sr.;. Senadeaes já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votaçiio) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrnde 
Alexandre Cosu 
Antônio Maga.lbães 
Antônio valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Tavola. 
Beni V eras 
Carlos Bezerra 
carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
CootiDho Jorg~ 
CunbaLima 
Elcio Alvares 
Femando Bezerra 
Flaviano Melo 
Francelino Pexeiia 
Freitas Neto 

· Gezaldo Melo 
Ge!son Camata 
Gilberto Miianda 
Gilvam Botges 
Guilhex:me Palmeira 
Hngo Napoleão 
Humberto Lucena 
Iiis Rezende 
Jader Barbalho 
João Fiança 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
J ooas Piiihei.ro 
Josaphat MariDho 
JoséBianoo 
José Fogaça 
Júlio Campos 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vouxaro Sim 53 
Sr.;. Senadores. . 

Houve 7 abstenções. 
Não há voto conttário~ 
Total de votos: 60. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Diretorn para a redação fmaL 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. reda

ção fmai que seiá lida pelo Sr. 1• Secretário. 

O Sr._JYI Secretário em ~xercfcio, Sr. Antônio CaT· 
los V aladarts, Focede à leinua th seguinte: 

PARECER N" 35, DE 1995 
(Da Comissão Dirett:n) 

. Redação final do Projeto de D=eto Legislati
vo n° .9, de 1994 (n° 301, de ~.ly na Câmara dos De-
pubodos). · 

A Comissão Diretom apresema a redação final do Projeto de 
Decreto Legislativo n• 9, de 1994 (n• 301, de !993, na Câmaia dos 
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão Ol.ltcXgada à Rá~ 

- dio i TV Tapaj6s Ltda. para explorar setviço de Iad.iodifusão de 
sons e imagens (televisão) na C'J.dade de Sanw:ém. Esudo do Paci. 

Sala de Retmiões da Omissão, 22 de fevereiro de 1995.
Senador Júlio Campos, Presidente - Senador Reoan Calheiros, 
Relator - Senador Antônio Carlos V aladares - Senador Ney 
Suawma. 

ANEXOAOPARECERN"35,DE1995 

Redação final do Projeto de Decreto Legisla· 
tivo n° 9, de 1994 (n° 301, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o CQngresso Nacional aprovou e eu, -Presi
dente do Senado Federal, nos teimos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno, promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a concessão outorga· 
da à Rádio e TV Tapajós Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão de SOllS e imagens (td.evisio) na Ci· 
dade de Santarém, Estado do Pará. 

O Congrosso Nacional decteta: 
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere o Decteto de 30 de 

julho de 1992. que "'"""" por quiDze anos, a partir de 3 de setembro 
de 1991, a c:aocessão oo~ à Rádio e TVTapaj6s Ltda. para ex
piOI3I', sem direito de exclusivídade, serviço de radiodifusão de 
SODS e imageDS (televisão) Da Cidade de Santaiém, Estado do Par.i. 

Art. 2° Este deaeto Iq;isl.11tivo entra em vigor Dà. data de sua pu
blicação. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência, passa-Se à imediata 
apreciação da redação fmaL 

Em discussão a redação fiDaL 
O SR. GERSON CAMA TA- Sr. PresideDte, peço a pala

vrn paia disaltir. .-
0 SR. PRESIDENfE (José 8amey)- Concedo a palavra 

ao Senador José Camata., para discutir a matéria. 
O SR.. GERSON CAMA TA (PMDB- ES. Para discu

tirSem revisão do oraclor.Y- Sr. Presidente, em primeiro lugar eu 
gostaria de cumprimentar V. Exa pelo excelem.e ttaba!b.o que já 
vem desenvolvendo à frente da Presidência do Senado e do Con
gresso Nacional: 

O próXimo itein que Vambs-võtatâemonstti COii10 V. Ex• 
terá pela frente um trabalho gigantesco e como a Presidência de V. 
Ex• vai precisar muito do nosso ap:>io. 

Vamos votar a pemrissão cutorgada à emissora Rádio Ver-
des Mares. famosa no Brasil inteiro. que tem como um de seus só
cios até o parente do Governackx do Ceará. 

O setor de radiodifusão e televisãO no Brasil hoje está sem 
que o Govemo tome conta daquilo que deve tomar. V ~os votar a 
permissão para essa estação de rádio por dez aoos a partir de 85. 

Deveriamos estar votando a renova~ de 1995 para frente; 
estamos votando para trás, pois em abril deste ano vencerá a per-
missãoque_Ihedaremos. ______ _ 

Em 1985 venceu a licença de operação dessa rádio, mas ela 
requereu sua renovaÇão apenas em 1990, ficando cinco anos clan
destina.. Nem o Dentei, nem o Ministério das Comu.oicações to
maram providências a respeito do assunto. 

Desde 1~ o processo está tramitando e veio pai3. esta 
Casa em 1995. Concoderemos à emissox:a. Rádio Tapajós dez 
anos. para funciomr a partir de abril de 1985. vencendo em abril de 
1995, ou seja, daqui a dois meses estará clandestina novamente. 

As funções de V. Ex'. as do Conga:sso Nacional. as de fiS
calizar o Govemo pam que exerça o seu trabalho são importantís-
~s. ~ 

Q.Iero -apeoas registi3r que essa Iádio funcionoo. CÍilco anos 
cl.andestioameme, porque sabe que não bá fic:calização Se não tivesse 
requerido a sua renovação estaria funciooando do mesmo jeito. 

Essas providências devem ser tomadas com compet~ci.a 
teJmioativa na Comissão de Educação. can força de deteriDÍillU" ao 
Govemo que desligue a estação de rádio que esteja funcionando 
clandestinamente, sem. autorização de renovação das suas licenças. 

Parabéns a V. Ex" 
O SR. PRESIDENfE (José Samey)- Não havendo mais 

quem peça a palavra. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam:queiiam ~ sen

tados. ~usa.) 

Aprovada. 
O projeto vai à promulgação-

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 13:. 

PRQJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
. N" 11, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos-do 
art. 375, V!ll, do RegimentO lnlel:D.o) 

_Votação, em rumo único, do Projeto· de Decreto 
Legislativo n• 11. de 1994 (n° 265193. na Câmara dos 
Depltados), que aprova o ato que renova a permissão 
oUtorgada à S.A. Rãdio Verdes Mares para explor.u: ser
viço de :mdiodifusão sonora em freqUência modulada na 

-Cidade de Fartaleu, Estado do Ceal:á, tendo 
Parecer favorável. proferido em Plenário, Relator: 

Senador Dirceu Cameiro, em substituição à Coxcissâb 
de Edocação. . 

A discussão foi encerrada em 11 de maio de 1994. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu

-gares. 
Os Srs. Senadores já podemvotar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM •siM• OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Alexandre Costa 
Antônio Magalhães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da. Távola 
Beni V eras 
Carlos Be=a. 
Carlos Patrocínio 
Cootinho Joxge 
Cunha Lima 
Elcio Alvares 
FemandoBeze= 

~ Flaviano Melo 
Fr.mcelino Pereira· 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Gilberto Minmda 
Gilvam Borges 
Guilbei:;ne Palmeira 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Jáder Barbalho 
JoãoF= 
JoãoRodla 

. Joelde Hollanda 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Mariubo 
José Bianco 
Júlio Campos 
Leomar Quintanilha 
LevyDias 
Lncldio Portela 
Lúcio Alcânlara 
Lúdio Coelho 
Mamo Miranda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
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PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
Romero I.ucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha. 
sérgio Machado 
Teotônio V:tlela 
V aJmJr Catnpelo 
Vilson K!éinubing 
VOTAM "NÃO" OS SENHORES SENADORES: 
Gerson Cama!a 
!risRezende 
AB~-SEDEVOTAROSSRS.SENADORES: 
Casildo Maldaner 
Eduaido Suplicy 
Esperidião Amin 
Jeffe<SOD.Peres 
JoséDutra 
Law:o Campbs 
OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Votar.un SIM 48 

Sr.;. Seuadores e NÃO 2. 
Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 58. 
AprovadO. 

. O projeto vai à Comissão Diretorià par.!. a ·redação final 
(Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -Sobre a mesa, reda
ção finai que ser.i lida pelo Sr. 1 • S=tário. 

O Sr. ] 0 Secretário, Sr. Antônío Carias V a/.adares, 
procede à leirwa da seg~: 

PARECER N" 36, DE 1995 
(Da Coiirissão Diret<n) . 

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati
vo D0 11, de 1994 (n° 265, de 1993, na Câmara dos 
D-tados). · 

A Çomjssão Diretora apresenta a redação final do Projeto 
de Decreto Legislativo n• ll.de 1994(n•265. de 1993. naCimara 
dos Deputados). que aprova o ato que renova a pennissão outcrga... 
da à S.A Rádio Vetdes Mares par.1 explorar seMço de radiodifu
são sonora em freqúência modulada na cidade de Fortaleza. Estado 
do Ceará. 

- saJa.de ReuDiõeS da Comissão. 22 de fevereiro de 1995.
Júlio Campos, Presidente - Reuan Calllettos, Relator - Ney 
Suas:suna. 

ANEXO AO PARECER N"36. DE 1995 

Faço saber que o Cong«sso Nacional aprevou. e eu.-. Pre
sidente do Senado Fedezal. nos termos do art. 48. item 28. do Re
gimento Jntemo. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à S.A. Rádio Verdes Mares para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em &eqüênâ.a modnlada na 
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 

O Congressso Nacional déaeta: 
A:ct- 1° É aprovado o ato a. que se refere a Portaria n° 65. de 

22 de ?Dilo de 1992. que renova. por dez anos. a partir de 14 de 

abril de 1985. a permissão cutoigada, à S.A. Rádio Verdes ~:1zre:i 
para expiOiar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifu
são sonora em f:reqüência modulada na cidade de Fortaleza. Estado 
do Ceaxi. 

Art... 2° Este decreto legislativo eD1Ia em vigor na data de 
sua publieação. · · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estaDdo a matéria em regime àe urgêo.cia. passa-se à imediata 
apreciação da redação final 

Em discussão a redação fmal. (Paosa.) 
Não havendo quem peça a palavta, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sts.. Senadotes que a aprovam queixam petm.aileCei' sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 14: 

PROJETO DE DECR.Ero IEGisLAtf\lo N"-12. DE 1994 

(Incluído em Otdem do Dia nos rermos do art. 375. 
• Vlll. do RegimelllO lntemo) 

Votação. em tumo único. do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 12. de 1994 (n• 319/93. na Câmara dos 
Depltados). que aprova o ato que outorga periirissão à 
Fundação Colluial Cruzeiro do Sul para executar SOlViço 
de radiodifusão sonota em freqúência modulada na cida
de de Sorocaba. Estado de São Paulo. tendo 

Pareceres favotáveis~ proferidos em Plenário. Re
laiOI: Senador Mei:ra" Filho. em substituição à Comissão 
de Edocação: 

-1 °proDUDâamento: favorável ao projeto; 
-2° proounciam.ento: pela regularidade dos atos 

e procedimentos concemeotes à proposição. 

A di'C11ssão da matéria foi encmada em 7 de abril de 1994. 
A Mésa solicita aos Srs. Seuadores que ocupem os seus lu

gares. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procetk-se à voraçã>.) 

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Alexandre Costa 
Antonio Magalhães 
Antonio Valladares 
AJ:Iindo POilO 
Artur da Távola 
Beni Veras 
CadosBez=a 
Carlos Patrocínio 
Coutinho Jorge 
Cunha Lima 
Elcio Alvares 
Emília Femandes 
Fernando Bezen:a 
Flavfufio Melo 
Fr.mcelino Perei:ra 
Freitas Neto 
Getaldo Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Gilvam Botges 
Guilheone Palmeira 
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Hugo Napoleão 
!fmnberto Lucena 
!ris Rezende 
Jáder llaibalho 
Jefferson Peres: 
João Fr.mca 
João ROcha 
Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro 
José BiaD.co 
José Fogaça 
Júlio Campos 
Leon= QuintaDilba 
LevyDias 
Lucídio Portela 
Lúcio Alcânl.ua 
Lúdio Coelho 
Ma= Miranda 
Na.bor J'ÚDior 
Ney SuassuD!' 
PedroPiva 
PedeoSimon 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Mocbado 
Teotônio Vllella 
V almir Campelo 
VUson KJ.einubio.g 
Waldeck Omelas. 

VOTA "NÃO' O SR. SENADOR: 
Esperidião Amín. 

ABSTtM-SEDEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
C3Sildo Maldaner 
Eduaido Suplicy 
José Duna 
OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE Çfosé Samey) - Votamn SIM 53 

S.,;. Senadores; e NÃO 1. 
Houve 5 abstenções. 
Total de votos: 59. 
Aprovado. 
O projeto vai ã Cowissão Diretcna paxa a =lação final. 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE Çfosé Samey) -Sobre a mesa. reda

ção final que setá lida pelo Sr. I • Secretário. 

O Sr.l 0 Secretário em autrcicW, Sr.-Antônio Car
los V aiaiares procede à kitwa da seguinte: 

PARECERN•37, DE 1995 
(Da Cowissão Diretoca) 

Redação f"mal do Projeto de Decreto Legislati
vo o0 12, de 1994 (D0 319, de 1993, oa Câmara dos 
Deputados). 

A CoiDissão Diretaa apresenta a redação final do Projeto 
de D=to Legislativon• 12. de !994(n"319. de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga. permissão à Funda
ção Cu!nmU Cruzeiro do Sul paxa executar serviço de Iadiodifusão 
sonora em freqUência modulada na cidede de Sorocaba, Estado de 
São Paulo. 

Sala de ReUIÚões de ~. 22 de fevereiro de 1995. -
Júlio Campos, Presidente - Renan Calhàros. Relator- Antonio 
Carlos Valadar- Ney Suassuma. 

ANEXOAOPARECERN"37,DE!995 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 12, de 1994 (n° 319, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu.-.Pre
sidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, itexh 28, do Re
gimento Interno, promulgo a segWD!e 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

-Aprova o ato que oUtorga perm.issio à Funda· 
ção Cultural Cru""iro do Sul para eJ<ecutar serviço 
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na 
cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. 

O Congçesso Nacional deereta: 
Art.. 1° É aprovado o ato a que se refere a Poitaria D.0 49. de 

9 de dezembro de 1992. que outorga pexmissão à Fundação OJitu
rnl do Sul para executar. pelo prn:zo de dez anos. sem clli:eíto de ex
clusividade, SerViço de radiodifusão sonora em :freqilência. modu
lada, com fms exclusivamente educativos. na cidade de Sorocaba. 
Estado de São Paulo. 

Ait. 2° Este decreto legislativo eDtia em vigor oa data de 
sna publicação. · 

O SR. PRESIDENTE Çfosé Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência. passa-Se .à imediata 
apreciação da redação final · · 

Em discussão a =lação fmal. (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra. enceno a discussão. 
Em.votaçio. _ 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
A matéria vai .à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE Çfosé Samey)- Item IS: 

PROJETO DEDECRETOLEGISLATIVON" 18. DE 1994 
(lnchúdo em Otdem do Pia JJ.OS termoS do art. 375, 

· VI1L do Regimentó Jntemo) 

Votação. em tumo fullco, do Projeto de D=to 
Lej!islativo n• !8, de 1994 (n" 252193. na Câmara dos 

- Deputados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à RÁDIO ARAGUAIA Lula. paxa expio= 

- -serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cida
de de Aiaguaina. Estado do TocantiDs. tendo 

Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator: 
Senador Carlos Patrocínio. em substituiÇão- à Comissão 
de Eclncação. 

A disco.ssão da matéria foi encen"2da no dia 11 de maio de 
1994. . . -

Em votação. 
Os Sr.;. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-~ à votação) 

VOTAM "SIM' OS SRS. SENADORES; 
Alexan<m: Costa 
Antônio Magalhães 
Antônio Valladaios 
Arlindo Porto • 

BéDi Veras 
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Carlos Bezerra 
Carlos Patrocinio 
Coutinho Jorge 
Elcio Alvares 
Emília Femandes 
F=andoBeze= 
Flavi:uro Melo 
Fiance liDo Pereira. 
Freitas Neto 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Gilvam Borges 
Guilhenne Palmeira 
Hugo Napoleão 
!ris Rezende 
Jader Barbalho · 
João Franca 
João Rocha 
Joel de HollaDda 
Jooas Pinheiro 
Josapbat Marinho 
José Fogaça 
Leomar Quintanilba 
LovyDias 
Lucidio Portela 
Lúcio Alc:ântaia 
Lúdio Coelho 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teotonio VIlela 
V almir Campelo 
V!lson Kleimlbing 
WaJdeek Omelas 

VOTA "NÃO" SENADOR 
Lanro Campos 

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS: SENADORES 
Eduanio Suplicy 

. Esperi<lião Amin 
Gen!ldo Melo 
Jefferson Peres 
José Bianc:o 
JoséDuua 
OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Vo<= Sim 47 

Sxs.SenadoreseNio 1 Sr. Senadot. 
Houve 9 abstenções. 
Total de votos: 57. 
Aprovado. 
O projeto vai à Canissão Direlo!a para a redação liDai. (!'ansa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) '-Sobre a mesa. reda-

ção !inalque sei:á lida pelo Sr. !'Secretário. 

O Sr. zo Secretário em exercício, Sr. AnlÔnio Car
los Valodares, procedeàleinuada seguilru: 

PARECER N' 38, DE 1995 
(Pa Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Dea-eto Legislati
vo n° '-8, de 1994 (n° 252, de 1993, na Câmara dos 
Deputàdos). 

A Comissão Diretora apresema a redação rma1 do Projeto 
de Deereto Legislativo n• 18. de 1994 (n' 252. de 1993. na Cimata 
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Anguaia Lula. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na Cidade de Araguaína, Estado do Tocan
tins. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de revereiro de 1995.
Senador Júlio Campos. I'Iesidente - Senador Renan Calheiros. 
Relator - Senador Antônio Carlos V alada= - Senador Ney 
Suassooa. 

ANEXO AO PARECERN'38,DE 1995 

Faço saber que o Congiosso Nacional aprovou e eo,-Presi
dente do Senado Fedem!. nos tem>.os do art. 48, item 28, do Regi
mem.o Interno. promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995 

_ Aprova o ato que renova a concessão outorga
da à Rádio Aragoaia Ltda. para exj>lorar serviço de 
radiodifusão sonora em onda média na Cidade de 
Aragnaina, Estado do T 0<a11tins. 

O Cottg;-esso NaciQDal deereta: 
Art. 1' E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de 

julho de 1992. que renova ·a cOncessão oo.torgada à Rádio .Aia
guaia Ltda. para explotar. per dez anos, a paitir de 5 de abril de 
1988, sem direito de exclusiviclade, serviço de radiodifusão sonora 
em onda média na Ciclade de Araguaína, Estado do Tocantins. 

· AI;t. 2° Este decreto legislativo enua em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata 
apreciação da redação final. 

• Em discussão a redação final. (Pausa.) 
N""ao havendo quem· peça a paiavra. encmo a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. S~ que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O proje19 vai à pranulgação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- ltem.l6: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N' 19, DE 1994 

(Incluído em Ordell). do Dia, nos tennos do 
art. 375, vm, do RegimeDto Iritelllo) 

Votação, em tumo único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 19, de 1994 (n• 254193, na Cimata dos 
DepJ.tados). que aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à TV TOCANI1NS Lida. para expio= servi
ço de zacliodifusão de SODS e imagens (televisão) Da Ci
dade de Anápolis, Estado de Goiás, tendo 

Parecer favOiáve], proferido em Pl<nário, Relator. 
Senador Carlos PattocÍDÍO. em substituição à Comissão 
de Educação. 

A discussão da matéria foi """"'"da em 11 de maio de 1994. 
A Mesa solicita aos Sis.. Senadores que ocupem os seus lu

gares. 
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Os Sts. Senadores já podem v orar. (Pausa.) 

(Procede·# à votação) 

VOTAM "SIM' OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andxade 
Alexandre Costa 
An!ônio Magalhães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Beni VetaS 
Carlos Bezerra 
Carlos PatrocÍD.ÍO 
Casildo Maldaner 
CoutiDho Jorge 
CuDbaLima 
Elcio Alvares 
Emília Femaudes 
Femaudo Bez=a 
Flaviano Melo .~ 

FI'3D:Celino Pereira 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Gé=Quruo!a 
Gilberto Mir.mda 
Gilvan Bmges 
Guifuetme Palmeiia 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Íriz Rezende 
Jáder Barbalho 
João Franca 
João Rocha 
Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
José Bianco 
Júlio Campos 
Leomar Quintanilha 
Levy llias 
Lucídio Portella 
Lúcio Alcântara 
Lúdio Coelho 
Mauro Mir.mda 
Nabor Júnior 
~ey Suassuna 
PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJucá 

· Romeu Tuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teotôo.io VIlela 
Valdir Campelo 
Vuson Kleinubing 
Waldeck Omelas 

ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES' 
Benedita da Silva 
Edoardo Suplicy 
Esperidiáo Amín 
Jefferson Peres 
JoséDutra 

Lanro Campos 
.Marina Silva 
OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR.. PRESIDENTE (José Sarney) - Votaram Sim 53 

Srs. Senadores. 
Houve 9 abstenções. 
Não houve votos contrários. 
Total de votos: 62. 
Aprovado. 
O projeto ·vai à Comissão DD:etoria para a redação fmal.. 

(Pausa.) 
··O SR.. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. reda

ção fmal que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 

O Sr. JD Secretário em exar:íclc, Sr. Antônio Car· 
los V aladares, procede à U!irura da seguinte: 

PARECERN°39,DE1995 
Da Comissão Diretora 

Redação f"mal do Projeto de Dea-eto Legislati
vo rf' 19, de 1994 (n° 1St de 1993, na Câmara dos 
Depotados). 

A Comissão Diietora apresenta a redação fmal do Projeto 
· de Deaeto Legislativo n• 19, de 1994(n°254, de 1993, na Câmara 

dOs Deputados). que aprm·a o ato que renova a concessão outorga
da à TV Tocantins Ltda. !?= explorar serviço de mdiodifusãp de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis, Estado de 
Goiás. 

Sala de Reuniões ia limissão, 22 de fevereiro de 1995.
Senador Júlio Campos. Presidente - Senador Renan Calheiros, 
Relate< - Senador Antiillio Carlos V aladares - Senador Ney 
s~n~ . 

ANEXO AO PARECER N" 39. DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apmvou e eu. -. Pre
sidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item zg_ do Re
gimentQlntemo, promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Apt'ov3. o ato que renova a concessão outorga
da à TV Tocantins Lida. para e>plorar serviço dera· 
diodifusão de sons e imagens (televisão) na Cidade de 
Anápotis, Estado de Goiás. 

O Cong;es~ Nacional aprova: 
Art. 1° E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de 

julho de 1992. que renova, por quinZe anos, a partir de 10 de outu
bro de 1990, a concessão ootorgada à TV Toeantins Ltda. psra ex· 
piorar,. sem direito- àe exclusividade, serviço de radiodifusão de 
sons e imagens (televisão) na Cidade de Anápolis; EsTado de 
Goiás. 

Art.. zo Este decreto legislativo eDtra em vigor na data de 
sna publicação. 

O SR.. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de Urgência. p3.sSa-se à iDJ.ediaLa 
apreciação da redação fmal. 

Em di.""!SSáo a redaçáo fmal. (Pansa.) 
Não havendo quem peça a palavr.t, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os S:rs.. Senadores que a aprovam queiram petmanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeio -:_ai à promulgação. 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 17: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
N" 20, DE 1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos teimos do 
azt. 375, VI[[, do Regimento Intemo) 

Votação. em IUmo 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 Tem. de Radiodifusão Lida. 
atualmenw denominada Rede Fêníx de Comunicação 
Ltda. para explotar serviço de radicxlifusão sonorit. em 
freqüência modulada na C'tdade de São José dos Pinhajs, 
Estado do Paxaná. tendo 

Parecer favorável proferido em Plenário. Relator. 
Senador Osmar Dias, em Slibstituição à Oxnissão de 
Educação. · · 

A discussão da matéria foi encet:rada em 17 de fevereiro de 
1995. 

A Mesa solicita aos Srs. Seo,agores que OCUpem os seus lu
gares. 

Os Sn: Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à votação) 

VOTAM SIM OS SRS- SENADORES: 
Adem.ir Anilrnde 
Alexandre Costa 
Antonio Magalhães 
Antonio Valladares 
A.tlindo Potto 
Artur da Távola 
BeniVeras 
Carlos Bezerra 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner 
Coutinho Jorge 
Elcio Alvares 
Emília Femandes 
Femando Bez:em 
Aaviano Melo" 
Ftm:elino Pereiia 
Freitas Neto 
Geialdo Melo 
Ge=nCamata 
Gilberto Miillnda 

· Gilvam Borges 
Guilhem>e Palmeixa 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Íris Rezende 
Jader Barbalho 
João Franca 
João Rocha 
JoeldeHollanda 
Jonas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
JoséBianco 
Júlio Campos 
Leomar Quintanilba 
LevyDias 
Lucldio Portela 
Lúcio Alcântaia 

Lúdio Coelho 
Mauro Miianda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
Oslliar Dias 

-PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
Robeno Requião 
RomeroJucá 

_ RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teotô.n.io Vilela 
V almir Campelo 
Vllson Kleinubing 
Waldeck Ome!as. 

VOTANÃOOSR.: 
Lauro Campos 

ABSTtM-SEDEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva 
OmbaLima 
Edualdo Suplicy 
Esperidião Amin 
Jefferson Peres 
José Outra 
Marina Silva. 
O SR. PRESIDENTE .(José Samey) - Votmm Sim 54 

Srs. Senadores e Não 1. 
Houve 7 absterições. 
Total de votos: 62 
Aprovado. 
A matéria vai à ComiSsão Diretora paxa a :redação finaL 

(Pausa.). 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, reda

ção final que ser.i lida pelo Sr. 1• Secretário. 

O Sr. i" Secretári~J an e:rercú:io, Sr. Antônio Car~ 
los Valadare.s,procetk à leinuada seguinle: 

PARECER N" 4o, DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati· 
vo n•>20, de 1994 (n• 226, de 1993, na Câmara dos 
Deputados). 

A Comissão Diretõra apresenta a redação final do Pro
jeto de Decreto Legislativo n" 20, de 1994 (n• 226, de 1993, 
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 Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na Cidade de São José dOs Pinhais. Esta
do do Paraná. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995.
Senador Júlio Campos. Presidente - Senador Renan Ca!heiros, 
Relatoc - Senador Antônio Carlos V aladan:s - Senador Ney 
Su~ -

ANEXO AO PARECERN" 40, DE 1995 

Faço saber que o Congresso Nacional apr;,.ou e eu, - Presi
deute do Senado Federal. nos texmos do art. 48, item 28, do Regi
mento Interno. promulgo o seguinte 
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DECRETO LEGISlATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à Rede Nova Terra de Radiodifusão Ltda. aluai
mente denomillada Rede Fênix de Comunicações 
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora 
em freqü.ência modulada na Cidade de São José dos 
Pinhais, Estado do Paraná. 

O Congzesso Nacional decreta: 
Art.. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 

122, de 9 de julho de 1992. que renova. por dez anos, a par
tir de 26 de outubro de 1991. a permisSão outorgada à Rede 
Nova Teira de Radiodifusão Ltda. atualmente denominada 
Rede Fênix de Comunicações Ltda. para explorar, sem direi
to de exclusividade. serviço de radiodifusão spnora em fre
qüência modulada na Cidade de São José dos Pinhais, Esta-
do do Paraná. - - - -

Art.. 2° Este decreto legislativo enti3. em vigor na da1a de 
sua publicação. -

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de :urgêrici.a.;- passa-se à imediata 
apreciação da redação final 

Em discussão a redação fmal. (Pausa:) 
Não h3.vendo quem peça a palavta, enceno a discussão. 
Em votaçãO. -"~~, ----:_ --- -
Os Srs. Senadores que a aprovam queiz:am permanecer sen-

lados. (Pausa.) • 
Aprovada. 
A matéria vai à promlllgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Irem 18: 

PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO 
N"21,DE1994 

(Incluído em Ordem do Dia. nos tei:mos do 
art. 375, vm, do Regimento Inlemo) 

Votação. em tumo único.--do Projeto·de Decreto 
Legislativo n• 21, de 1994 (n• 292/93, na ·Câmaza dos 
Dq::ctados). que aprova o a1o que :renova a permissão da 
FM Rádio Indepeodeme de A.tcoveroe Ltda. para explo
rar =viço de Iadiodifusão soncn em freqüência modu
lada na Cidade de Arcovezde, Estado de Pemambuco, 
tendo 

Parecer favorável. proferido em Plenário. Relato
:m:- Senadora Emília Femandes~ em sUbstituição à Co
~são---ae Educação.. 

A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu
ga=. 

Os Sts- Senado= já podem votar. (Pausa.) 

(Procede-se à voT<1fiif) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES: 
Ademir An&lde -
Alexandre Cosia 
Antôxrio Maga.Ihães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
AI.ttlr da Távola 
Beni V eras 
CarlosBez=a 
Carlos Patrocínio 
Casildo Malclaner 
Continho Jotge 
Cunha Lima 

Elcio Alvares 
Emília Femandes 
Fernando Bezena 
Flaviano Melo 
Francelina Pereira 
Freitas Neto 
Geraldo Melo 
Gérson Camata 
Gilberto Miranda 
Gilvam BOiges 
Guilhenne Palmeira 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Íris Rezende 
Jáder Barbalho 
JoãoF=ça 
João Rocha 
Joel de HoDanda 
Jonas Pinheiro 
Joaphat Marinho 
JoséBianco 
JoséFogaçá 
Júlio Campos 
Leomar Quíntanilha 
LevyDias 
Lucidio Portella 
Lúcio AlcâD!ar.l 
Lúdio Coelho 
Mauro Minlnda 
Nabor Júnior 
Ney Suassuna 
PedroPiva 
PedroSimon · 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma· 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teorônio VIlela 

. V almir Campelo 
Vdson Kleínubíng 
Waideck Omelas 

ABSTm.SE DEVOTAR OS SRS. SENADOREs: 
Benediia da Silva 
EduanlO Supliey 
Esperidião Amin 
J effer.;on Peres 
Lauro Campos 
Marina Silva 

.OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) '- Yotar.!m Sim S4 

Szs. Seoadotes. 
Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 62 
Aprovado. 

À Comissão Diretora. para 8. redação fmal. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. reda
ção final que será lida pelo Sr.. 1° Secretário. 

O Sr.l 17 Secretário em exen::fclo,Sr.-Anrônio Car- · · 
lcs Valadares procede à kinaada.segutnte: 
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PARECERN'41,DE 1995 
(Da Comissão Diretora) 

Redação fiual do Projeto de Decreto Legislati
vo n' 21, de 1994 (D' 292, de 1993, na Câmara dos 
D-tados). 

A Comi<W Direlanl apt<sell1a a redação fmal do Projeto 
deDe=to Legjslaúvo n'21, de 1994(n'292. de 1993,naCâmal>l 
dos Deputados). que aprova o ato que renova \pem:Ussão·da FM 
Rãdio Independente de Alcovetde Lula. par.< explorar serviço de 
tadiodifusão sonOil!. em fi<qüência modulada na cidade de Arco
verde, Estado de Pemambuco. 

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995. -
Júlio Campos, Presidente- Reoan Calheiros, Relator- Antônio 
Carlos V aladares- Ney Suas.una. 

ANEXOAOPARECERN'41.DE1995 

-Faço saber que o Congresso NacioDal aprovou~ e eu, - Pre
sidente do Seoado FeclezaJ, nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimelltO Intemo,promnlgo o seguinte 

DECRETO LEG!SLAJlVO N' • DE 1995 

Aprova o ato que renova a permissão outorga
da à FM Rádio Indepeodeote de Arooverde Ltda. 
para explorar serviço dera diodifusão sonora ero fre.. 
qüêucia modulada oa cidade de Arcoverde, Esta_!fu 
de Pernambuco. 

O ==so Nacional deereta: · · 
Art. l 0 É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 97. de 

22 de junho de 1992, que te11ova, por dez anos. a partir de 22 de 
maio de 1991, a pennissão outorgada à FM Rádio IndependeDte 
de Areovetde Lula. para explorar, sem direito de exclusividade, 
serviço de tadiodifusão SOllOOl em ftoqiiência modulada na cidade 
de Areovetde, Estado de Pemambuoo. 

Art. 2° Este decreto legislativo eD1Ia em vigor na data de 
sna publicilçao. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
aprociação da redação final. 

Em discnssão a :redação final (PaUsa.) 
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.-- -
Em votação. 
Os SIS. Senadores que a aprovam queiiam permanecer sen-

tados. (Pausa.) · 
Aprovada. 
O Projeto vai ã promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 19: 

PROJETO DEDECRErO LEGISLATivO N' 23, DE 1994 
(Em mgíme dew:gência. nos termos 

do art. 375, vm, do Regimento Intemo) 

Votação. em twno únk:o, do Projeto de De=tD 
Legjslaúvo n' 23, de 1994 (n' 327/93, na Câmal>l dos 
Dep.ltados), qae aprova o ato que renova a ccmcessão 
ontmgada à Rãdio Moolanhês de Botelbos Lula. par.< 
explorar serviço de I3diodifusão SO!lOil!. em onda média 
na Cidade de Botelhos, Estado de Minas Gezais, tendo 

Parecer favot.iveL proferido em Plenário, Relatot: 
Seoador Hcmique A1mcicla., em substituição à Comissão 
de Edacação. 

Adisrussão damalériafoi encemdaem 20dejunhode 1994. 
A Mesa solicita aos Srs. Senadores que ocupem os seus lu

gares. 

-- --
Os Sr.;. Senadores já podem Vo!U. (Pausa.) 

(Procede-u à votação) 

VOTAM "SJM• OS SRS.SENADORES: 
Ademit Andrade 
Alexandre Costa 
Antonio ValladaJ:es 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Bení Veru 
Carlos Bezen-a 
Carlos Patrocínio 
Casildo Ma1daner 
Coutinho Jorge 
OmbaLima 
Elcio Alvares 
Emília Femaodes 
Fernando Beuna 
Flaviano Melo 
F=lino Peren-a 
Freitas Neto 
Ger.lldo Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Gilvam Borges 
Guilherme Palmeita 
Hngo Napoleão 
Humberto Lucena 
Jris RezendC 
Jader Barba.l11o · 
João França 
João Rocha 
Joel de HollaDda 
Ionas Pinbeiro 
Josaphat Marinho 
José Bianoo . 
José Fogaça 
Leomar Qulnlanilha 
LevyDias 
Lncidío Porte!li 
LucioÃlCariiar.i 
Lndio Coelho 
Mamo Mitanda 
Nabor Junior 
Pedri>Piva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rodla 
Sergio Machado 
Teotonio Vilela 
Valmír Campelo 
Vlison Kloimlbing 
Waldeck Omelas 

ABSTflM.SEDEVOTAR OS SRS. SENADORES: 
Beoedita da Silva 
Eduardo Snplicy 
Esperidião Amin 
IeffetSOil Peres 
José Outia 
Lauto Campos 
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Marina Silva 
OsmarDias 
Roberto Requião 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- VolallUil SIM 51 

SIS. Senadores. 
Houve 9 abstenções. 
TotaJ·de votos: 60. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Direto<a pata a i"eaação limL (Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, reda-

ção fmal que será lida pelo Sr. 1• Secretário. 

O Sr. JOSecraárioem am:íCio,-Sr.AntênicCar·
los V alatJans procetk à leitwa da seguinte: 

PARECER N' 42, DE 1995 
Da Comissão Diretora 

Redação liDai do Projeto de Deereto Legislati
vo n° 23, de 1994 (n° 327, de 1993, na Câmara dos 
D-tad_os). 

A ComissiÓ Diretora apresenta a redeção final do Projeto 
de Decreto Legislativon•23, de 1994, (n• 327, de 1993, na Câma
ra dos Depu~dos). que aprova o ato que renova a concessão Outor
gada à Rádio Montanhês, de Botelhos Lida, pata explorar SOIViço 
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Botelhos, Es
tado de Minas Gerus. 

Sala de Rewllões da Comissão. 22 de fevereiro de 1995.
Júlio Campos, Presideote - Renan Calbeiros, Reliltor- Antônio 
Carlos V aladares- Ney SWISSUDlL 

ANEXO AO PARECER N' 42, DE 1995 

Redação final do Projeto de Decreto Legislati
vo li' 23, de 1994 (n° 3'1.7, de 1993, na Câmara dos 
~lados). 

Faço sal= que o Congresso Nacional aprovoo,e eu,-, Pre
sidente do Senado Fedeial, nos tetmos do art. 48, item 28, do R, 
gimemo interno, pronmlgo o seguinte 

DECREfO LEGISLATIVO N' DE 1995 
Aprova o ato que renova a concessão outorga

da à Rádio Montanhês de Botelhos Ltda, para e<pio
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na 
cidade de Botelhos, Estado de Minos Gerais. 

O ~so Naciooal decreta: 
Art. 1• E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 30 de 

julho de 1992, que renova a con<:eSSio outorgada à Rádio Monta
DhêS de Botelhos Lida. pata explotar, par dez anos, a partir de 2(1 
de dezembro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço dera
diodifusão sonora em onda média na cidade de Botelhos Estado de 
Minas Gerus. 

An-.2° Este decreto Iegislalivo entra em vigor na da1a de sua 
publicação. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à i:mediãta 
apreciação da redação final 

Em discussão a redeção final (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavxa. encerro a discussão. 
Em votação. 
Os SIS. Senadore:s que a aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pansa.) 
Aprovada.. 
O projeto vai à pranulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item n• 20 

PROJETO õE. DECiurro LEGISJ..A TIVo N' 26, DE 1994 
(IDcluído em Ordem do Dia nos temms do art. 375, vm, 

'plllágrafo único, do Regimento Interno) 

·._Votação, em llliilO único, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 26, de 1994 (n° 344/93, na Câmara dos 
~tados), que aprova o ato que ootorga pemlissão à 
RADIO CAMPOS DOURADOS FM Ltda. pata explorar 
serviço de radiodifusão sonorn em freqüência modulada 
na Cidade de Medianeiia, Estado do ParaDá. teudo 

· Parecer favocivel proferido em Plenário, Relator: 
Senador Osmar Dias, em sobstimição à Ccmissão de 
Educado. 

A discussão foi encenada no dia 17 de fevereiro de 1995. 
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavra 

ao nobre Senador. 
O SR. ESPERIDIÃO AMÍN (PPR-SC. Pela ordem. Sem 

revisão do orador.) - Sr. Presidente.. tratando-se de ootoxga e não 
de :renovação. so~ciio a V. Ex• que me iD.fcxme .sobre a data do 
Ato. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- &tã no Diário Ofi
cial de 14de março de 1990; Portaria n° 106. 

O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Agradeço a V. Ex' 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa solicita aos 

Sts. Senadores que ocupem os seus lugares. -
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(f'roçed<-se à voraçiio) 
VOTAM •sJM• OS SRS. SENADORES: 
Ademir Andrade 
Alexandre Costa 
Antônio Magalhães 
Antônio Valladares 
Adindo Porto 
Beni Vexas 
carlosB=a 
Carlos Patrocínio 
Casildo Maldaner. 
CoudDho Jorge 
OmhaLima 
Elcio Alvares 
Emilia Femandes 
Fernando &una 
Flaviario Melo 
Freitas Neto 
r -.etal.do Melo 

'betto Mir.mda 
Gilvam Borges 
Guilhemte PaJmeiia 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
!ris Rezende 
Jader Barbalho 
João Fiança 
Joel de Hollanda 
Jonas Pinheiro 
Josaphat MaritJho 
JoséAmlda 
José Bianco 
José Fogaça _ 
Leomar Quintal!ilha 
LevyDias 
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Lucídio Portella 
Lucio Alcantara 
Ludio Coelho 
Mauro Miianda 
Nabor JUD.ior 
Ney SUassuDa 
OsmarDias 
Pedro Piva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
Roberto Requião 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teotooio VIlela 
V almir Campe1o 
Vilson !Oeinubing 
Waldeck Omelas 

VOTAM 'NÃO' OS SR& SENADORES, 
Esperidião Ámin 
Lauro Campos 

ABSTt.M-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva 
Jeffer.;onPeres 
José Outra 
O SR. PREsiDENTE (José Samey) - V ot=m Sim 52 

SIS. Senadores e N""ao 2 Srs. SeDlldores. 
Houve 3 abstenções. 
Total de votos: 57. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Direto paia a redação final. 
O SR. GERSON CAMA TA- Sr. Presidente, peço a pala· 

vra pela Oidem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavta 

ao nobre Senador. 
O SR. GERSON CAMA TA (PMDB-ES. Pela ordem. Sem 

revisão do mador.)- Sr. Presidetd.e. não estando :rcgistlado no pai
nel o meu voto, solicito a V. Ex& que faça. constar da Ata. o meu 

- -voto ''Sim". 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A solicitação de V. 

Ex_& seci. atendida. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, reda

ção fmalque seii lida pelo Sr- 1' S=tário. 

O Sr. r' Secrqário em ~m:ícW. Sr. Anliinio Car
los V aladares procede à kitum daseg~: 

PARECER N' 43, DE 19!15 
(Da Comissão~}· 

Redação final do Projeto de Deereto Legislati
vo n° 26, de 1.994 (n° 344, de 1993, na Câmara dos 
Deputados)-

A Comissão Diretora apiOSeDta a redação final do Projeto 
de DecretoLegislativon'26. de 1994(n'344. de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outOiga pennissão à Rádio 
Campos Dourados FM Ltda. P""' exp1cnr serviço de radiodifusão 
sonom em freqUência modulada na cidade de Medianefra. Estado 
doPu=á-

Sala de Reuniões da Comissão, 22 de feveteiro de 1995.
Júlio Campos, Presidente - Renan Calheü-os, Relator- Antôaio 
Carlos Valadares- Ney Suassuna. 

ANEXOAOPARECERN'43,DE1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. eu, -. Pre
sidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Interoo._promulgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádió 
. Campos Dourados FM Lida. para explorar serviço 

de radiodifusão sonora em freqüênda modulada na 
cidade de Medianeira, Estado do Parauá. · 

O ~so Naciooal decreta: 
Art.l0 Éaprovadooatoaquese refere a Portaria. no 106. de 

9 de IDaiÇO de 1990, que outoigapemrissão à Rádio Campos Dou
rados FM Lida. paza explorar, pelo prazo de dez anos. sem direito 
de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada Da cidade de MeAianeita, Estado do Pa.taDá. 

Ait. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de 
sua publicação. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata 
~da redaÇão final 

Em discussão a redação fiDaL (Pausa..) 
Não havendo quem peça a palaVIll, encenó a discussão. 
Em votação. 
Os S:rs.. Seoad.otes que a aprovam queiram permanecer sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai à promnlg'!Ção. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 21: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'39, DE 1994 
(IDcluído em Ordem do Dia, nos termos 
do""- 375, VDI, doRegimento!ntemo) 

Votação, em tw:no ÚDÍCO, do Projeto de Decreto 
Legislativo n• 39, de 1994 (n' 296/93, na Câmara dos 
Deputados), que aprova o ato que rutoiga pem!lssão à 
Rádio Sena Negra FM Ltda. P""' exp1omr serviço de xa
diodifusão sooora em freqüência modulada na Cidade de 
Aherosa, Estado de MiDas Gelais, tendo 

Parecer favcrlveL proferido em Plenário, Relator. 
Senador AIIiDdo Porto, em subsliluição à Comissão de 
Educação. 

A discossão da matéria foi enoemda no dia 17 de fevereiro 
ele 1995.A Portaria é a den' !29,de 13.de IDaiÇO de 1990. 

A Mesa solicita aos Srs. Sena.doics que ocupem os seus lu
gares. 

Os SIS- Senadores já podem votar-;-(Pansa.) 

(Procede-se à v oração) 

· VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES, 
Ademir Andrade 
Alexandre Costa 
AnloDio Magalhães 
AnloDio Vall.adares 
Adindo Porto 
Beni Veras 
Carlos Be=Cados Patrocínio 
Casildo Maldaner 
CoutinhoJ"otge 
OmhaLima 

· Elcio Alvares 
Emilia Femandes 
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Femandoll= 
Flaviano Melo 
FI3I!Celino PereiraFieitas NetoGezaldo Melo 
Gerson Camata 
Gilberto Miranda 
Gilvam Borges 
GuilbemJ.e Palmeiia 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Iris Rezende 
Jader Barbalho 
João França 
JoãoRocba 
Joel de Hollanda 
Jooas Pinheiro 
Josaphat Marinho 
JoséAiruda 
JoséBianco 
Leomar QWntanilha 
LevyDias -
Lucídio Portella 
Ludio Coelho 
Mauro Miianda 
Nabor.Junior 
PedroPiva· 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJuca 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha 
Sérgio Machado 
Teotollio Vüela 
Valnúr Campelo 
V!lson K!eiDubing 
Waldeck Omelas 

VOTA "NÃo• O SR. SENADOR: 
Esperidião Anún · · ··· ---

ABSTtM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita da Silva 
Eduaido Suplicy 
Jefferson Peres 
José Outra 
Lauro Campos 
Marina Silva 
Os:marDias 
Roberto Requião 
O SR.. PRESIDENTE (José Samey) - Votaiam Sim 50 

Sr.;; Senadores; e N"ao !. 
Houve 8 abstenções. 
Total de votos: 59. 
Aprovado. 
O projeto vai à Comissão Direfoia: para a r<:dação fiDaL 

(Pausa.) 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. reda

ção fiDal que senllida pelo Sr. 1° Secretário. 

O Sr. ZO Seaetário em exen:íi::io, Sr. A nJônio Car
los V aladares procede àkirumdaseguinre: 

PARECER N' 44, DE 1995 
(Da Comissão Di:reto<a) 

R<daçõo fmal do Projm de De=to úgisfa!ivo 1f' 
_ 39,do 1994 (n'296,do 1993, mCiimaradosDeplllOdos). 

A Comissão Direta:a apxesen!a a redaçãO finai <lo Projeto 
deDecretoLegislativon°39, de 1994(n°296, de 1993, na Câmara 
dos Deputados), que aprova o ato que outorga pemússão à Rádio 
Sena Negza FM Ltda. para explornr se.:viço de radiodifusão sooe>

"' em froqüêni:ia modulada na cidade de Allerosa, Estado de Mi
nas Gerais. 

Sala de Remrlões da Comissão, 22 de fevereiro de 1995.
Júlio Campos. Presidente- Renan Calheiros, Relator- Antônio 
Carlos V aladares- Ney Suassuua. 

ANEXO AO PARECERN' 44, DE 1995 

Faço sabOr que o Congresso Nacíonai aprovou. e eu,- Pre
sidente do Senado Fedeial. nos termos do arL 48, item 28, do Re
gimento Intemo, :PI"?DJlllgo o seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995 

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Serra Negra FM Lida. para <:<piorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade 
de Allerosa, Estado de Minas Gerais. 

O ·eong;esso Nacíonai decreta: . 
Ait. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria D.0 129, de 

13 de março de 1990, que outorga permissão à Rãdio Serra Negza 
- FMLtda. para expl=. pelo prazo de dez anos. sem dil:eito de ex

clusividade, serviço de rndiodifusõa SOilOta em froqüência modula
da na cidade de Alterosa, Estado de Minas Gelais. 

Art. zo Este decreto legislativo entia em vigoc na data de 
:ma pnblicação. 

O SR.. PRESIDENI'E "(José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
apteciação da redação fiDaL 

Em dis<:ussão a r<:dação fiDaL (Pausa.) 
Não havendo quem peça a: palavta, enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pexmanecer sen

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 

• O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 22: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'6, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia. nos termos do 

. art. 375, VIII. do Regimento Intemo) 

Discussão. em !DmO muco, do Projeto de Decreto 
Leglslarivon°6,de 1994 (n°31S/93,na Câmaia dos De
purados), que aprova o ato que :renova a autorização de
ferida pelo Govemo do Estado do Rio Grulde do SuL 

_ através de sua Secmarla de Edncação e Cultma, e poste
riormente tzansferida à Fundação Rádio e Televisão 
Educativa. pata explorar serviço de radiodifusão de sons 
e imágens (televisão) na Cidade de Pe<to Alegre. Estado 
do Rio Gr.mde do Sul. (Dependendo de parecer da Co
missão de Educação) 

Nos termos do arL 140, a. do Regimento Intemo. designo o 
S~ José Fogaça pata proferir parecer sobre a matéria. em 
substituição à Comissão de Edncação. 

O SR.. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pata proferir P=
cer. ) -Sr. Presidente, Sts. Senadores. por meio da Mensagem Pre
sidencial n° 421, de 1992, o elll.ão Presidente da República subme
te aó Congresso Nacional, nos termos do arL 49, inciso XII. com
binado com o § I 0 do aitigo 223, da Constituição Fedezal. ato 
constante do Decteto s/n°, de 30 de julho de 1992. que renova a 
autoriução deferida ao Govemo do Estado do Rio Gr.mdç_ çlo Sul. 
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através de sua Sectetaria. de Educação e OJ:ltuia. e posteriOimente 
tiansferida à Fundação Rádio e Televisão Educativa pala explornr, 
pelo piaZO de JS (quinze) anos, a partir de 10 de dezembro de 
1989. sem direito de exclusividade. serviço de tadiodifusão de 
sons e imagens (televisão). com fins exclusivamente educativos, 
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Gnnde do Sul. 

A documentação anexada à Mensagem Presidencial infor
ma qoe o processo foi examinado pelos órgãos técnicos do Minis-
tério das Comunicações, constatando-se estar devidamente iDstroí
do e em CODfarmidade coma legislação pertinente. 

O presente projeto. examinado pela Comissão de CJ.ência e 
T=<>logia. CoiiiDDÍCação e J'nfom>átka da Câmara dos IleJ'lta· 
dos, =beu P= favor.l.vel de seu Relator, Deputado Arolde de 
OliveÍ!a, e aprovação UDânime daquela Comissão. Já na Comissão 
de Constituição e Justiça e Redação daquela Casa, foi oonsidetado 
constitucional. jurídico e vazado em boa técnica legislativa. contia 
os votos dos l>eforados José Genoíno e He1io Bicudo. 

2 .... Voto do Relator 
Regulado pelo Decreto n' 52.795, de 31 de oumbro de 

1963, com a redaçio dada pelo Decrelo"n' 91.837, de 2S de outu
bro de 1985, o processo de ou~ e renovação de autorização, 
pelo Poder Executivo, pala exeaJÇãõ de serviço de xadiodil'usão 
educotiva condiciona-se ao cumprimento de exig&lcias distintas 
daquelas observadas nos casos de concessões cu pemrissões para 
explomção de caDaiS OOmciciais de rádio e televlsã~ Também não 
se aplicam à tad.iodifusão educativa as exigências da Resolução do
Senado Fedeial. n' 39/92 que "dispõe solm: formalidades e erité
rios pala apreciação dos atos dê outorga e renovação"de concessão, 
pemlissão a autorização pala o serviço de xadiodil'usão sonma e de 
soos e imagens". 

Além disso, devido a sua especificidade, os canais de tadio
difusão educotiva são reservados à expiOiação da União, Estados, 
Municípios, Univexsidades e Fundações constituidas no Btasil, 
com finalidade educativa. confonne preceitua o art. 14 do Decre
to-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de !967, que complementou e 
modificou a Lei n• 4117, de 27 de agosto de 1962 (Código Bnsi
leiro de Telecomnnjca.ções). No projeto em exame. a autorização 
foi outorgada ao Govemo do Estado do Rio G>mde do Sul, atra. 
vés de sua Secretaria de Educação e Culbml e posteri.OimeDte 

""tiansferida à Fnndação Rádio e Televisão Éducativa mediante De
creto n• 87.958, de ·21 de dezembro de 1982. em conformi~de 
com as exigêiJcias legais. 

Diante da regularidade dos procedjmen!Os e do camprimen
to da legislação pertinente, opinamos pela aprovaÇão do ato de ou
torga em exame, na forma do Projeto de Decreto Legislativo ela
botado pela Câmaza dos Deputados. 

EoJ'=. 
O SR. PRESIDEN'IE (José Samey)- O I""= é favcnveL 
Completada a iDsttução da matéria. passa-se à sna apreciação. 
Em dismssão. (Pansa..) _ 
~ao havendo quem peça a palavra.·enceno a discussão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Procck-se à votaçãO) 

VOTAM "SIM" OS SRS.SENADORES' 
Ademir Andtade 
Alexandre Costa 
Antônio Magalbães 
Antônio Va!ladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Beni Vexas 

CarlosBezem 
Carlos Pattocínio 
Casildo Maldaner 
Cou.tiDho Jorge 
Elcio AlVares 
Emília Femandes 
Feman.do Bezena 
Flaviano Melo 
Fr.mcelino PereÍ!a 
Freitas Neto 
Gexaldo Melo 
Géison Cámata 
Gilberto Miranda 
Gilvam lloiges 
Guilheiine Palmeiia 
Hugo Napcleão 
Humberto Lucena 
Íris Rezende 
Jáder llarbalho 
JeffexsonPeres 
João F=ça 
João Rocha· 
Joel de Hollanda 
Jonas Pfi:theiro 
Josapbat Marinho 
José Arruda 
José Bianco 
José Fogaça 
Leomar Qnintanilha 
LevyDias 
Luádúl Portela 
Lúcio Alcâm= 
Lúdúl Coelho · 
Mauro Miranda 
Nabor Júnior 
OsmarDias 
PedroPiva 
Pedro Simon 

~ RamezTebet 
. Roberto Freire 
Roberto Requião 
RomeroJucá 
Ron::te:U Toma 
Sebastião Rod!a 
Sél:gio Machado 
TeotôDio Vdela 
V almir Campelo 
Vllson Kleinubing 
Waldeck Omelas 

ABSTiM-SEDE VOTAR OS SRS. SENADORES, 
. Benedita da Silva 
Eduanlo Suplicy 
Esperidião Antin 
Joséi>utra 
Lauro Campos 
Marina Silva 

O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - Votarani. Sim 56 
SIS. Senadores; nenhum voto CODlnirio. " 

Houve 6 abstenções. 
Total: 62 votos. 
Aprovado. 
O projeto vai à C<:missão Direlo<a para a redação fiDal. (Pausa.) 
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O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, pare- Bemaidense FM Ltde. p:u:a explcnr serviço de radiodi-
= ofm=ndo a redação fiDai, que será lido pelo Sr. 1• Secretário. fusão sooora na C'!dade de Padte Bernardo, Estado de 

O Sr. ZO SecretárW em exnr:icú>, Sr. Antênio CaT- Goiás. (Dyndmdode I""'=' da Comissão de Educação~ 
los V aladares procet:k à leinaa daseguinle: Nos tenp.OS do art. 140. ~do Regimento Intemo. designo o 

PARECER N• 45, DE 1995 nobre Senador J"oão Rocha para proferir o parecer, em substiruição 
(Da Comissão Diiet.or.l) ã Comissão de Educação, que ainda não foi instalada. 

Redação liDai do Projefu de D<aefo ~o Ji' 
6, de 1994 (n°315, de 1993, m CâmaradosDepumdos).. 

O SR. JOÃO ROCHA (PFL - TO. Para proferir parecer.) 
- Sr. Presid.ellte. sn e S:rs.. SenadoJ:es. chegou à Comissão de 
Educação, para parecer. o Projeto de De=to Legislativo n• 17, de 

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto 1994 (n• 58, de 1991, na Câmaia dos Depltados), que "aprova o 
de De=to Legislativo n• 6. de 1994 (n• 315. de 1993, na Câmaia ato que oototga pemUssão ã Rádio Bemardense FM Ltda. para ex-
dos Deputados), que aprova o ato que renova a autorização deferi- piorar serviço de radiodifusão sona:a em :freqüência moâula.da na 
da ao Govemo do Estado do Rio Gt:mde do Sul atiavés de sua Se- cidade de Padre Bernardo, Estado de Goiás". 
aetaria de Educação e Culllml, e posteri"""""te transferida ã Fun- ~ Por meio da Mensagem PI<sideucial n• !66, de 1990. o en-
dação Rádio e Televisão Educativa, para explorar serViço de radio- tão Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional. nos 
clifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto Aleg!e, termos do art. 49,Xll, combiDadocomo § 1°do art. 223 da Cons
Estado do Rio Gt:mde do SuL tituíção Fedeial, ató que outaga pemtissão de exploração de c:anal 

Sala de RewJíão da Cumissão, 22 de fevereiro de 1995. - em freqüência !Xlodulada pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito 
Júlio Campos. Presidente - Renan Calheü-os, Relator- Antônio de exclusividade. ato este constante da Portaria n• 46, de 22 de fe-
Carlos Valadans-"Ney Suassuua. vereirode 1990 •. 

ANEXOAOPARECER-N"45,DE1995 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou~ e eu,- Pre
sidente do Senado. Federal nos termos do art. 48, item 28, do Re
gimento Intemo, promulgo o seguinte 

DEÇRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 

Aprova o ato que reuova a autorização deferi
da ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, 
através de sua Sec:retaria de Educação e Cultura, e 
posteriormente transferida à Fnndação Rádio e Tde
visão Educativa, para explorar serviço de mdiodifn. 
são de sons e imagens (televisão) na cidade de Porto 
Alegre, Estado do Rio Grande do SuL 

O Congresso Naciooal decreta: 
Alt. 1• É aprovado o ato a que se refere o Deaeto de 30 de ju

lho de 1992 que renova a autorização deferida ao Govemo do Estado 
do Rio Grande do SuL atiavés de soa Secretaria de Educação e Cultu

~ "'- e postetionnente IIllDSfecida ã Fundação IÜdio e Televisão Educa
. tiva, para expi0!3I', pelo pruo de quinze anos, a paitir de I O de de-

z=bro de 1989, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão· 
de soes e imagem (televisão), ca:n fins ex~ educalivos,na 
cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do SuL 

Art.. 2~ Este decreto legislativo entia em vigor na data de 
sua pnblicação. 

· O SR. PRESIDENTE (José Samey) - hprovado o projeto 
e estando a ma!.éria em regime de urgên~ passa-se à imediata 
apreciação da redação fmaL 

Em discussão a redação fiDai, (Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavm, encem> a di.scu'isão. 
Em votação. 
Os Sxs. Senadores que a aprovam queiram pennanec:er sen-

tados. (Pausa.) 
Aprovada. 
O projeto vai ã promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 23: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 17, DE 1994 
(Incluído em Ordem do Dia, nos temtõs dó 

art.375, Vlll,doRegiroentoJntemo) 
Discussão, - bimo único. do Projeto de Deaeto 

Legislativo n•17, de 1994(n°5819!,naCâmara dosl)epl
tados), que aprova o ato que oototga pemUssão ã Rádio 

A d.ocu.mentação anexada à Mensagem ~idencial infor
ma que o processo fdi examinado pelos 6rgão técnicos do Ministé
rio das Comunicações, constatando-se que a empresa vencedora 
atende ãs exigências do Edfu!l n• 150'89 e aos requisitos da legis
lação -íf= da radioclifusão. 

É a seguinte a composição acionária da Rádio Bernardense 
. FMLtde" -

- Luiz Otávio Costa 18.000 ootas 
-Onofre Genuíno MartiDs 12.000 ootas 

TOTAL 30.000 octas 

O presente projeto, examiDado pela Cumissão de Ciência e 
Tecnologia, Commticação e lnfOllllá!ica, da Câmaia dos Deplta
dos, reoebeu parecer favor.lvel de seu Relator, Depltado Luiz Ta
âeu Leite, e aprovação unânime dessa Comissão,. contia o vóto da 
Depltada Sandra Starling. 

, Já na Comissão de Cuostituição e Justiça e Redação daque
la Casa. foi considerado constitucional. jwfdico e vazado em boa 
técnica legislativa, oontra o voto do Depltado Tony GeL 

Voto 

O proc:esso de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional 
dos atos de ou~ e renovação de CCI'JC'MSãh, permissão oo. autoriza
ção pata. ex~ de Servi9=> de radiodifusão sonora e de sons e ima
gem praticados pelo Poder Esecutivo, nos tennos do~ art. 223 da 
C'O!lstituíção Fedei:!], deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, ãs 
forma!jdades e critórios estabelecidos pela Resolução SF n•.39. de 
1992. Referida llOIID3. iDtema elenca uma série de itlfa:mações e exi
gências a serem aunpridas pela entidade pretmiente. bem como pelo 
Mioistério das Crmunicaçfn, e que devem instmir o processo sub
metido à análise desta Qxnissão de Educação. 

Tendo em vista que o exame da do::u.ItleD.taçãO que- acompa
nha o PDL D.0 17/94 evidencia. o comprimento das formalidades es
tabelecidas na Res<>lu~ n• 39/92, ficando C3laC!erizado que aRá
dio Bemardense FM Ltda. atendeu a todos os requisitos técniocs e 
legais para a outotga da pennissão, opinaínos pela aprovação do 
ato, na fotma do Projeto de De=to Legislativo elaborado pela 
Câmai<; dos DeputadOs. . ~ - ~ 

E o parecer. 
O SR. PRESIDEN;I'E (JoséSamey)-0 pareceréfavor.lveL 
Em discussão o projeto? em tumo ÚIÚco. (Pausa.) 
Não have_ndo quem peça _a ~VIa. e~ a discussão. 
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Passa·se à votação-da iuatéria..-
A Mesa solícita aos Srs. Senadores que ocapem os seus lu· 

garos. 

ABSTtM·SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES: 
Benedita daSilva 
Eduanlo Suplicy 

Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.) 

(Proce<k.,., à v oraçãO) 

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:. 
Ademir Andiade 
Alexand!o Costa 
Antônio Magalhães 
Antônio Valladares 
Arlindo Porto 
Artur da Távola 
Beni Vem: 
Carlos Bezerra. 
Carlos Patrocínio 
Casildo Malclaner 
Coutinho JOQlC 
OmhaLima 
ElcioAlvares·
Emilia Femandes 
F=doBe:z=a 
Flaviano Melo 
Freitas Neto · 
Get:aldo Melo 
Gé<soD. Camata 
Gilberto Mi=da 
Gilvam Borges 
Guilherme Palmeira 
Hugo Napoleão 
Humberto Lucena 
Íris Rezende 
Jáder Baibalho 
Joãorrança· 
João Rocha 
Joel de Hollam:la 
Jonas Pinheiro 
Josapbat MariDho 
JoséAnuda 
José Bianco 
José Fogaça 
LeomarQuintanílba 
LevyJ);as 
Lucfdio Pottella 
Lúcio A:!cânt= 
.Lúdio Coelho 
Mauro Mlrnnda 
Nabor JúniOr 
OsmatDias 
PedroPiva 
Pedro Simon 
RamezTebet 
RomeroJucá 
RomeuTuma 
Sebastião Rocha. 
Sérgio Machado 
Teotônio Vuela 
V almír Campelo 
Vllson Kleimlbing 
Waldeck Omelas 

VOTA "NÃO" 
_ Senador Esperidião Amin 

Jeff= Peres 
José Duiia ·. 
Lauro Campos 
Marina Silva 
Oslilâr Dias 
Roberto Rcquião 
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Votar.!m Sim 52 

- SIS. Senadores; e Não !. 
Houve 8 abstenções. 
Total: 6! votos. 
Aprovado. 
A matéria v.U à Comissáo Diretora para a Iedação fiDal 

(Pausa.) 
O SR- PRESIDENTE (José Samey) -Sobre a mesa, pare

cer of!'!OO<Jldo a redação fiDaJ, que sem lido pelo Sr.! • Secretá;rio. 

O -Sr. J0 SecTt!tário em exocíciiJ. Sr. Antônio Car· 
los V ~s procede à leitum da seguink: · 

- PARECER N"46,DE 1995 
(Da Comissão_l)iretaa) 

Redaçiio fiDal do Projeto de Decreto Legislati
TO n• 17, de 1994 (n' 58, de 1991, na Câmara dos De
putados). 

· A Comisssão Diretora apresenta a .redação final do Projeto 
de De<:reto Legislativo n• !7,de 1994 (n• 58, de 1991. na Câmaia 
dos Deputados), que aprova o ato que ontorga pennissão à Rádio 
Bematdense FM Uda. pam explorar serviço de radiodifusão"""" 
ra, na cidade de Pad!o Bema:rdo, Estado de Goiás. . 

Sala de Reumees da CoutisssãO. 22 de fevereiro de 1995.
Júlio Campos, Presidente, Renan Calheiros- Relator, Antônio 
Carlos V aJadares, Ney Suassuna. 

ANEXO AO PARECER N" 46, DE 1995 

faJ;O saber que o Congresso Naciom.l aprovou, e eu,- Pre
sidente do Senado Federal, nos termos do att. 48, item 28, do Re
~o Intemo._prrimulgo Ó seguinte 

DECRETO LEGISLATIVO N", 1995 

_ _Aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Bemardeose FM Ltda- para explorar serviço de ra
diodifasão sonora na cidade de Padre Bernardo, Es
tado de Goiás 

O~ Naciocaldecreta: 
Art. 1° E aprovado o ato a .que se refere a Portaria. n° 46? _de 

22 de fevereiro de 1990, que outotga peuDissão à Rádio Bemar
. dense FM Lida. pam explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito 
de excfusividade, serviço de rnqdiodifusão sonora em freqUência 
modulada na cidade de Paàre Bematdo, Estado de Goiás. 

Axt. 2" Este de<:reto legislativo eDIIa em vigoc na data de 
sua publicação. 

O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o projeto 
e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata 
aJX<ciação da redação fiDaL 

Em discossão a redação fimL (Pansa.) 
~ao havendo quem peça a palavra. encerm a discussão. 
Em votação. 
Os S:rs. Senadores que a aprovam queiram penrmrcer sen-

. !ados~sa.r · 
Aprovada. 
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O projeto vai à promulgação. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotada a matéria 

constante da Otdem do Dia. 
A Mesa l<mbta aos Srs. Senadores que o Senado Fecle!al está 

==do pma uma sessão extraotttiiJária a Iealiz>r-se hoje, às 
18b30mm. destinada â. apreciação da escolha de autoridades. Há ne
cessidade de quorum qualificado, de acordo com a CoostitWçáo. 

O SR. EDUARDO SUP!JCY- Sr. Piesidente, peço a pa
lavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. f.x• tem a pala
vra. nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUP!JCY (PT.SP. Pela oxdem. Sem 
revisão do arador.) -Sr. Presidente, os arts. 79 e 80 do Regimento 
Intemo dispõem: . . . 

"Art. 79. No inlcio de cada legisla1Dia, os lideres, uma vez 
indicados. xeunir-se-ão pata fiXar a n=presentação ·numérica dos 
partidos e dos blocos parlamentares nas CXllirissões permanentes. 

Art. 80. FIXada a represeolaçio prevista no artigo anterior, 
os líderes entregarão à Mesa, nas quarenta e oito hoxas subseqüen
tes.,. as iD.dicações dos titulares das comissões e, em ordem. numéri
ca, as dos respectiVos suplentes." ... 

Ontem. Sr. Presideme, recebi do Secretário-Geral da Mesa, 
Sr. Raimundo Calm:o Silva, proposta de propoo:ioua!idade, ainda 
a tirulo de subsidio, com vistas ao cumprimen(O do disposto nos 
arts. 79 e 80. · 

Indago de V. f.x• se Dão está prevista uma rewDão dos lide
res, pma que possamos definir a proporcioijalídade e ex.míDar a 
possibilidade de Partidos com maior represenlaçio lia Casa, even
ruahnente, oederem lugares aos Partidos de menor representação, 
ccmo PSB, PPS.PT,PDT e PL. nas divexsas áteas. 

Na legislatma passada, a Liderança do PMDB, tendo em 
vista meu io.tereSse·em-pãrticipar âa Comissão de Assuntos Econô
micos. cedeu-me uma vaga pam que. como úriiOO Senador do PT, 
eu pudesse participar e dar a minha colaboração. · 

Assim, Sr. Ptt:sidente, acredito que, antes mesmo que se 
instalem as comissões- e é muito i.mportante que se,iatil instaladas_ 
o quanto antes -. seria mister que houvesse essa reunião ptevista 
no art. 79 pa13. os entendimentos necessários, de maneira que os 
interesses e as qualificações de cada Sr. Senador ou Sr Senadora, 

. ·na medida do possível. ~'!t"'- ~onalidade prevista, 
possam ser atendkioi. · .· ·· ·· · -. -. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey; . ·-· •· ·• ·~ E'or-
ma ao Senador Eduardo Suplicy que o PDT ainda Dlio' -.., à 
Mesa a relação dos nomes que indica pma figUrarem nas COID!Ssõ-

es. 
Por ootro lado, de acado com o att. 79 do Regimento, in

vocado por V. f.x•, é atribuição dos Lideres rew:W:em-se para esta
belecer essa propotcionalidade ey em seguida. enviarem à Mesa o 
d=memo fmal a que chegarnm. 

PC:irt.arito. estamOs aguaidãndo a temessa -cios -nomes do 
PDT, como também a reunião a ser realizada pelos lideres na 
Casa. . 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, é da tradi
ção que a Presidência convoque essa :reuJJião das Lí~ Inclusi
ve, pode preceder a indicação do PDT, para que os Partidos de me
nor representaçãO tenham au:tiôidasas suas preteosões. Assiru, su
giro que a Presidência convoque a referida :reunião dos Líderes. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aceiio a Sligestão de 
V. Ex'. Cootudo, informei à Casa que serei um fiel cumprida: do 
Regimento Intemo. E, de acotdo com o Regimento da Casa. essa é 
uma 1imção dos lideres. Desde que os Lideres Dão o f3Ç3!Il dentro 
de um prazo que desejo estabelecer em 48 horas, então? a Mesa 
convoca:ã os Srs. Líderes parn. essaretmião. - -

O SR. SEBASTIÁO ROCII{\ - Sr. Presidente, peço a pa
Iavta como Líder. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Sebastião Rocha. como Uder do PDT. 

O SR. SEBASITÃO ROCHA (PDT - AP. Como Líder: 
Prommcia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presi
dente, Srs. Senadores, fui indicado pela Baoeada do meu Partido 
como Vice-Líder e, na ausência da nossa Líder. Senador.a. JúDia 
Marise. que se encootta em viagem ao exterior, tOmarei até ama
IIhã as providências necessárias pata o envio à Mesa do documen
to cootendo os nomes dos Parlaruentares do PDT indicados para 
compor as comissões. 

. O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado. 
. O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente, peço a pala-

VIa. como Líder. ----- -~ 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra 
ao nobre Senador Roberto Freire, como Líder do PPS. 

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS - PE. Como Líder. Pro
IlUilcia o seguinte discurso. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presi
dente. Srs. Senadores, gostaria apenas de coruplementar a preocu
pação do Senador p!uardo Suplicy com uma inforntação que rece
bi de que a defmição por proporcionalidade nas várias comissões 
já tinha sido decidida. Esmmhei poxqne as comissões com maior 
número de Senadores é que poderiam IJ.OniJ.almente oferecer, deu
tro da proporciooalidade, vaga pma os pequenos Partidos. É uma 
relação mais ou menos matemática. 

Fui notificado de que, para as grandes comissões, aquelas 
que têm maior número de Senadores. como no caso da Comissão 
de Constituição, Justiça e .CidaclaDia. foi destinada representação 
para os pequenos Partidos; enquanto que pai3. a Comissão de As
suntos Econômicos não foi destinado lugar algum para pelo menos 
três dos pequenos Partidos. 

Creio que essa: propotcionalidade. evidentemente, teve in
junções politicas. Qúero secundar a proposta do Senador Eduardo 
Suplicy, extemando que, como úilico representante do PPS, deve
ria eu pe!c- menos ter o direito de escolher onde me colocar. até 
porque. como não tenho como i:Dlpor. tãmbem teDho condições de 
que Dlnguém se imponha a este Senador. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Qúero informar ao 
Senador Roberto Freire que. de parte da Mesa. não há nenhuma 
decisão. pOrque esta matéria faz parte da ato.õuição dos Uderes da 
Casa. A Mesa fomeceu às Lider.mças apenas um subsídio a respei
to da proporciooalidade. de acordo com as coJllllD.icações recebi
das. 

~as 'poodexações de V. f.x• são justas e, evi&ntemeore, 
se:r:ão levadas aos Srs. Líderes. de modo a que a Casa possa ter um 
ambiente de cooperação e de e:otendimeuto entre todas as Lideran
ças. a fim de qoe os nossos trabalhos possam prosseguir cada vez 
~ ~ beneficio do País e ~ da imagem do Parlamento 
bmileiro. --·-- -- -- - -

. O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conced0 a palavra, 
pela ordem. ao Senador Ademir Andrade. 

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB - PA. Pela ordem. 
Sem revisão do orador.)- Sr. PresideDte, tenho uma preocupação 
grave e gostaria de fazer uma cdtica à Assessoria da Mesa. Che
gou até nós informação determinando quais eram as conrissões de 
que tiniJamos o direito de participar. 

E incrlVei. mas uniram três Partidos como_se fossem um s6. 
Tommam a. liberdade, sem nos ruvir. de çonsiderar que o PPS. o 
PSB e PL são um único Partido e que dever-Wn se somar para ter 
vaga numa ou noutta comissão. COmo disse o S~dor Roberto · 
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mire: iDacreditavelm.ente, foram oferecidas duas vagas para nós 
na Comissão de Constituição. Justiça e CidadaDia e nenhuma vaga 
na Comissão de ASSUD.tos Econômicos. 

É um critério absolutamente aleatório, que não acompanha 
o Regimento da Casa.. Inclusive o Regimento é vago. pois. na pro
porcionalidade, nós não e.x.istii:íamos em comis~o alguma. porque 
representamos 0,033% dos Senadores. ~ 

É preciso que se faça a reunião das Lideranças, para que 
nós, que não ingressamos nos Partidos para semtos Líderes. mas_ 
viemos para esta Casa com uma mensagem de ideologia de um 
partido. possamos ter espaço na comissão a que desejamlos per
tencer. Não incomodaremos partidos tão grandes que têm t=qili
la.mente oportunidade de participar nas-comiSsões. A vontade e a 
di.teção de nossos Partidos devem ser atendidas no nosso propéGito 
de pertencer às comissões que desejatmOS, por ~os a maís 
impOrt:mle para nossa atnação política. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Renovo ao Senador 
Ademir Andiade a iDformação de que a Mesa não tomou Dellbuma 
decisão. A decisão ó tomada pelos Líd=. A Mesa apenas forne
ceu, sob o poD10 de vista Dllmérico, a propórcíoDalida que en
contra com as c:omllnicações que ~?eu- Este é um aspecto técni
co; a parte politica é da alçada dos Sr.;. Líderes. 

Como jã tomoU público, a Mesa deseja que as Lideranças 
da Casa possàm eDCODII31' uma solução, de modo que todos te
nluuu posições na$ devidas comissões. Muito obrigado a V. Ex•. 

Ainda há-· inscritos. 
. Concedo a palavra ao nolxe Senador Romero Jucá,. que, se-

gundo o Regimento, dispõe de 50 minutos. · 
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL- RR- Pronuncia o seguiDte 

cfiscuiSO.) - Sr. Pxesidente, Sr"' e Sts. Senadores. quisen que o 
meu p.imeiio prontincia:Inento nesta Casa acontecesse em decor
rência de projetos de leis ou propostas que pretendo apresentar 
como contribuição ao desenvolvimento do nosso País e à melhoria 
da qualidade de vida do nosso povo. 

Infelizmente, no entamo, o que me traz aqui hoje é um as
sunto de extrema gtavidade e urgêDcia para o meu Esado de Ro
raima. mas que serve lambóm de alerta para toda a Região Norte e 
Cenlro-{)este. 

Trata-se da definição e dematt:ação. de ãreas indígenas no 
. tei:citório nacional. que tem. exposto, no bojo de suas questões, a

fragilidade desse processo em Divel do Govemo l::nsileiro, da sua 
sociedade e do pr6prio índio. _ 

Hoje, o Estado de Raaima encoDIIa-se ~na imfuência de um 
ç.mde conflito, motivado pela indef"mição da de~ da ãrea 
indígena oonJinua de Raposa e Serra do Sol, ãrea pretendida de um 
milhão e seiscentos mil bectaieS. 

· De um lado, estão as COIII!liÜda.des indígenas Macaxi e Wa
pixana. a necessitar de suas teuas gar.múdas e protegidas. De ou
tro lado, no entanto, está a população dita civili2ada, com suas 
mais de ttezentas fazendas produtivas, COp1 prefeito, vereadoo:s e 
munícipes de Non:nmdia, atriscaclos de uma hora pam outra a per
der tudo o qne tinham. 

No meio dessa demanda está o Govemo_ Federal perdido e 
atôníto, sem saber o que fazer! Este é o =<o da demanda Raposa 
e Serra do Sol, em Roraima. Mas poderia ser também a imagem de 
mais de duas dezenas de pendências e conflitos qu~ em decoJ:rên
cia de demarcação da ãrea indígena, espalham-se por outros esta
dos do None, Nordeste e Centro-Oeste-

A indefinição e a falta de cor.~gem do Govem0 Federal le
vam as pendências a se agudizarem e, em muitos casos, ~ndO 
como clecOI::rência. a violência e a morte. 

Na crueldade desse modelo ~. todos ·perdem. 
Mesmo ao f"mal do conflito, quando se consegue demarcar uma re-

serva indígena, o processo é tão tr:upnát.ico, as cicatrizes são tão 
profundas que. na maioria das vezes, abre-se um fosso inlnmSpO
~vel entre a pop:dação dita civilizada e a cormmidade indígena, 
oriando um relacionamento eivado por problemas getadores de 
agressões llltÍtnâs-

Jsto precisa Itllldar! 
De um lado~ o Govemo precisa entender que é urgeDte a de

marcação do restante das terras indígenas no uosso País. A própria 
Consti1níção de 1988 deu o prezo para que isto oeotresse. O prazo 
venceu, e a Lei não foi cumprida. 

De outto lado, é preciao que a responsabilidade e o bom 
senso presidam esse processo de ga=ia das 1CII3S indígenas. As 
postuias bistérlcas e dicotõmicas não podem mais ter espaço na 
nossa realidade. 

No passado, os defensores das dettwcações procuravam 
ampliar ao mjxjmo as prelellsÕeS de ãreas propostas, para tentar, 
num segundo mcmento, barganhar a gmntía de uma parte delas. 
Era a proposição da cultura inflaciooária também nas terras indíge
nas. Excedia-se a proposta. e depois negociava-se a redução. agasa
lhando um processo tia.UtDá.ti.co, que expõe os lados distiDtos a um 
coo.flito sem contro!e e sem previsibilidade. Uma fotma totalmente 
ii:responsá.vel de agir. · 

Cbamar a atenção para a causa indígena. tentando expor o 
pn5prio índio à violência é. sobretudo, um ato de extrema covar· 
dia. 

De outro lado, os defensotcs da não-dema<t:ação teimavam 
em assustar os mais desavisados com a perspectiva da criação de 
nações indígenas. ou do smgimento de quistos a.ntinaciooai.s, jlrin
cipalmente ua frcinteita. Cotrentes militares chegaram a perder o 
sono, preocupados com a póss,.Oilidade de desartícolação do nosso 
Tetrit6ôo. 

Pura balela- Quem aSsim penSa se esquecê de, em primeiro 
lugar, conhecer a lei. As teiraS indígenas são ten:as da União, com 
u~ pata as cormmidades orlginãrias. PortantO. comO terias da 
U~ estão a.ssegutadas ao nosso País, como qualquer outra. Mas 
esquecem. sobretudo os mais desavisados. que os índios l:ns:il.ei· 
ros são índios sim, mas são, acima de tudo, brasileiros, e têm orgu· 
lho <listo. Ccm.o Presideute da Funaí por dois anos e meio, convivi 
diariâmente com estas questões e paza elas busquei soluções per
manet~tes. I...amentavelmeirte. vejo hoje o quadro se agravar. iDS
tando-me a ttazer, por um dever de respoosabilidade para com Ro

-x:ai:ma. para com o País e sobretudo para com os índios. a discussão 
do assunto no Plenário do Senado Fedetal. 

· O índia não é uma ameaça à soberania do nosso País. nem 
às nossas fronteiras. Pelo oomzário. sualixação também é gar.mda 
de ocupação das 1CII3S brasileiias. Do mesmo modo, os exageros 
das demarcações e as proposiçOes irreSpbnsãveis, antes de CO!ltri
bWr para a consolidação das comunidades indigenas do nosso 
País., servem para expô-la ao CODflito. à violência e pua envolvê
las= equação insoblvel por parte do Estado. 

·As duas posições aqui mencionadas, do bistetismo mciona
lista e da inflação demarcat6ria. apesar de serem contr.lrias ua sua 
fomrulaçio e antagôoicas nos seus. objetivos,: Sãó. no entanto. por 
in.ci:ível que pareça. coincidemes nos seos resuhados. Agem contra 
os índios e contta o nosso Pais. Geiam conflitos e embotam o ra· 
cioánlo de uma opillião pública nem semp.e bem informada! Des
taS ações ~inhas. resnlta o impasse na n:solução das questões 
indígenas, tendo como ~ência a in}lstificáV~l demon na de· 
IIW."CaÇã.o das ten"as e um prejuízo ittepatável pa13. os envolvidos 
mais diretameute nas peudóncias geradas. 

O Govemo btasileiro precisa. ~ corajosamente o seu 
papel Agir com racicmalidade e respoosabilidade. Propor, patroci
nar e implementar o entendimento e a proteção dos mais fracos.. 
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No caso de Roraima. antes de tudo, é inlportante que se faça 
um esclarecimento elucidativo: a gnmde maioria da população do 
nosso Estado é favorável ã demarcação das ten'as indígenas. Nosso 
ettend:imento majoritário é-o de que eSsas comunidades precisam. 
urgentemente. de tem., paz e apoio para viver e produzir. 

O que falta defmir cem clareza- e onde falta clareza e de
temrlnação sobram dúvidas e espaço para Dlllllipulações- é onde e 
como se devem demarcar essas terras. 

As áreas Raposa e Sem. do Sol estão propostas pela FUnai 
em um mi.D:lão e seiscentos mil hectares. quase a m~ma. área. do 
Estado de S<Igipe. Esta área eugloba praticamente todo o munici
pio de Nonnandia e as principais fazendas de pecuária do !aviado 
do Estado, sem falar no projeto da úriici bidrelétrica passível de 
construção nessa unidade da Federação. a de Cotingo, com capaci
dade para produzir a enezgia que Rotaima ne<:esstta. 

Sení que, diante de toda essa realidade, nãó seria passível 
um enteDdimento que atenda aos índios, aos dítos civilizados e ao 
próprio Estado? Ou seria justo coodenar~~ com a demarcaçãO 
proposta. que famílias que construíram gerações, com. trabalho e 
digo.idade. em humildes fazendas, dali saíssem da noite para o dia, 
abandonando tudo que era seu? .. 

O Sr.Joel deHoDanda- V.Ex"me pea:mitemn aparte? 
O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço V. Ex-', Senador Joel de 

Hollanda. · 
O Sr. Joel de HoUmda- Nobre SenadOr Romero Jucá, V. 

Ex* estréia bem nesta tarde, trazendo par.t. debate, no Senado. um 
dos desafios maio= da Nação b13Sileira.. V. Ex", conhecedor pro
fundo do problema dos indígems do nosso Pais, da" questão grave 
e desafiadora da demarcação das áreas indfgeuas, traz. no seu pro
nnociamento, sugestões e conttibuiçõe'S i:rilport.a:O.tes que devem 
ser objeto de_análise por parte do Govemo Fedetal, especificameu
te pelos órgãos respoDSáveiS pela política indigenisra do nosso 
Pais;· a ftm de que possamos eDCOil!r.lr, de fOIIIJa eqoililnda. solu- · 
ções para esta grave questão. Realmente, V. Ex* diz. com IDllita 
propriedade. que o problema indigena de nossa Nação tem sido 
tratado OI3. com desa!ençã.o, ora. com emocionalismo~ levando a 
conflitos improdutivos que não têm mdnndado em beneficias nem 
para o deseiiVolvimento que queremos pam essas regiões. como é 
o caso do valoroso Estado de Roraima, nem tampOU~ eiJl benefi-

. cios para as próprias populações indígenas. É importante que pn>. · 
· curem conciliar as dnas coisas: o desenvolvimento que a região 

necessita, atiavés da infia-esnutm:a. de energia elétrica. da educa
ção, saúde, saD.eam.ent.o. estiadas e, de rutra parte. :respeitando-se 
as populações ali existentes, sobretudo a soa cultura e a fOIIDa 
como vivem. e sobrevivem.. Por isso. em nome. do PFL. saúdo V. 
Ex-' pela seriedade do prommciamento que faz, pelas contribuições 
que b:az para a discusslio dessa questão e, que, por oetto, seião 
muito úteis para que o Govemo Federal adote politicas realistas e 
eficientes par.t. conciliar esses dois objetivos: a promoção do de
senvolvimento da :região. que. como todos' sabemos. possui um po
tencial muito grande. e em respeito às populações indígenas ali :re
sideutes. Parabenizo V. Ex' e agradeço pela opornmidade do meu 

aparte. -
O SR. ROMERO JUCA- Muito obrigado. nobre Seuador 

Joel de Hollanda.. Prossigo o meo discmso. 
E as indeoizações devidas? Existem :reai1'SÕs parn. ia!? E o 

:reassentam.ento previsto pelo Inaa para todas essas famílias é pas
sível de ser feito? E onde? 

Essas são indagações a serem respondidas pelos Govemos 
Fedetal e EstaduaL Recentemente, ncriciru-se na im~ que a 
proposta de demarcação da área Raposa e Sem. do Sol seria leva· 
da ao Conselho de Defesa Nacional para apreciação. Apreciação 
de quê? Este é mais um etro do Govemo! O que se levaria ão ilus-

tre Conselb.o? Se for o processo.. na ~a parte fOIIDal., Dão há o que 
discutir. 

O processo é fomtado por laudo antropol6gico, com parece
te$ recomendando a dema:rcação. Se o Conseiho agir em. desacor
do com o qae ·está previsto e proposto, estatá ferindo a lei. Se for 
discutir a questão filos6fu:a da demait:ação em faixa de fronteira. 
pior ainda. A demar.oação de t=a indígena é um ato de U3nsfor
ma.ção da teria pretendida em tena da União. com usufruto para os 
indios. Portanto, como já dissemos antes. gaxantida para o nosso 
Pais. 

Por cutro lado, duvidar que o índio possa habitar as nossas 
fronteiras é uma abenação ainda maioc. Recusar-se a d.em:arcar ter
,. indigena na fronteira, já <=pada pelo índio. é concluir que ele 
não é brasileiro, o que. ca:wenham.os. é uma inverdade comprova
da até pelo critério da antigüidade. 

POIW!!o. levar esta questão espedftca pam o Conselho.de 
Defesa seria expor O ptóprio Conselbo a uma posição incôm.oda. e 
passar atestado de desorientação dos rumos do Governo na condu
ção da problemática indígena nacional 

O comto equacionamento dos conflitos na área Raposa e 
Serra do Sol, de ~oraima. oonfigura-se como emblemático para o 
novo Govemo do Presidente Fem.ando Henrique. e demanda ser 
tratado com. Dlteligência e moderação, já que o xis da questão é 
operacional A solução do problema passa pelo entendimento e 
pela paciftcação. Ttis vidas jâ fcrnm ceifadas nessa fase de confli
to. Quantos mais-precisam motrer pan que essa questio seja resol-
vida? · 

Se sair a demarcação à força, com a retiiada de todos os 
moradores da região. COlllQ vai ser, nó dia seguinte, a convivência 
em Roraima entre índios e ~índios? - -

Sr-s e- Srs. Senadores, não basta. demarcar ã. teaa.. É preciso 
garantir a sobrevivência de todos. senão, a teira tão disputada vai 
servir menos para produzir e mais paia abrigar sofrimento de mui· 
tos. A solução ptecisa vir de dentro do processo, com crileriosa 

_ aDálise âe todas as suas conseqUências. 
A Sr" Marina Silva- V. Ex" me pea:mite um aparte? 
O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço com prazer V. Ex-'. 

, A Sr" Marina Silva -Senador Romero Jucá. parabenizo V. 
Exa ~ estar tratando esse tema. parece-me. no esforço de tentar 
achar o caminho do meio para um problema tão grave qUe ó nosso 
País deve enfrentar. Sou de uma :região que lida com essa questão 
e. graças a Deus, no momento. os conflitos Dão são tãO gtaves 
quanto os que v. Ex& estáagorii exponao: :Mas já tivemos momen
tos de nmita tensão. Acredito que a questão da demait:ação das ter
ras indígenas nem é um problema que deva ser enfrentado com 
essa discussão, digamos assim. "ideologizada" pelas duas partes, 
COtil.o V. Ex' acal:>ro de colocar. Os próprios índios e o móviménto 
de seringueiios na minha terra nos ensinaiam que o que eles que
rem são soluções pata os seus problemas e que, muitas vezes, nos 
3lVOl'3DlOS em b,lt.ores dessa questão e não sabemos muito como 
resolvê-la e como apresentar altemati.vas. Acho que a questão da 
demarcação das tem1S indígenas não é uma questão meramente j..t
ódica, não é uma questão mexamente econômica. patque envolve 
um tema. socicx:ulru..ral. porque os índios têm os seus espaços, do 
ponlO de vista culnual, antropo16gioc, que eles já, digamos assim. 
vivenciaram naquelas áreas e que. por isso. têm toda unia relação 
hist.ói:iCi-OOm a terra que habitam. Então. no processo de demaxca
ção dessas tems. isso há que ser examinado Um outro aspecto 
importante é que. se não detmos via.bilidade econômíca para essas 
populações, respeitando a sua cultura, eles podeião ser usados para 
promover a deva$.Ção, como já ocOrre onde há minexação indevi
da, explcnção de madeiri. Enfim. este é um problema sério. que 
tem que ser encaiado com o devido ~speito a essas na~·-Ho~. 
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-quando se fala-em nações indígems, é como se dissesse mn desa· 
foro. afumando que bá nação delll.ro de uma. nação. Os índios se 
constituem como nação; inclusive os Kaxinauá e os Kampa, no 
meu Estado, não se denon:rinam índios: na língua deles, eles se 
chamam de gente. Por isto é que temos que ter respeito, acima de 
tudo, par.> com sua cultura na demarcação de suas rmas. O espaço 
culttual delimitado por eles deve ser respeitado. Muito obrigado. 

O SR. ROMERO JUCÁ -Agradeço a valiosa coDtiibui-
ção de V.Ex" -

N'ao ten\ sido o laudo antropológico que deu margem a toda 
essa pretensão e aó CoDfiito gerado, feito na época da teoria da in
flação deman:at6ria? Os limites propostos não teriam sido talv~ 
superestimados, como a Funal fazia tempos atrás? Eu m~ rovi 
da boca de alguns incligenistas que eles usavam. em mmtos casos, 
a teoria do aumenro de área para negociação. Primeiro, aumenta
vam o tamanho da área e dep:>is conccmla.vam com' um corte, um 
abatimento, obtendo, assim. o que realmente queriam. Provavel
mente Raposa e Sem. do Sol,. com os seus um milh_ão e ~tos 
mil hectares, foi e está sendo II>lada desta fcn:ma. E preciso qee o 
Govemo Fedetal. o_Minisrério da Justiça e a pxõpria Funai se certi
fiquem da exatidão· das infODD.aÇÕeS contidas no processo. 

Roraima e o País não podciii. áxcar com o ânus de análises 
iirespoosáveis, e as comunidades indigenas não podem saborear o 
fruto amargo por elas produzido. . . 

A causa indfgena. é uma: questão nmito séria. a requerer toda 
a atenção do Govemo Federal Em Roraima. precisamos de uma 
solução inteligellle e pondeiada, qee reclama a coujugação de es-
forços de todos os envolvidos. -- · . 

A Funai fez a sua proposição! Cabe ao Govemo do Estado 
apresentar também uma proposta par.> a solução do problema. Nós 
temos cobrado esta posição. Não é h012. de omissão ro de se lavar 
as mãos. O :futuro dos índios, do mtmicipio de Nom:aandia e dos 
cidadãos de ROiaÍIDa está em jo~o. 

É per isso mesmo que. desta tribuna, faço um instante apelo 
ao :MirJistro da Justiça. para que, ao invés de remeter o processo de 
demaJ:cação da áiea Raposa e Scaa do Sol ao Cooselha de Defesa, 
exerça o seu papel de gestor e determine uma análise criteriosa so
bre todas essas qeestões aqui levantadas. 

Não se renegue a po5SJ.bilidade de ~m xevistos o proces-
. ..sa. os laudos nele CODStantes e as proposições encaminhadas. a fim 

de que se evitem as repeiCUssões negativas que uma decisão equf.. 
vocada podem acanetar ao Estado de Romma e à vida de sua po-
pulação índia e não-índia. . -· _ -· 

O Conselho de Defesa não poderia. sem Uma análise apu
rada que suas atribuições espedficas: dificultam. z:natl;ifestar-se 
sobre o conteúdo e os detalhes da proposta que lhe estaria sen
do encaminhada. Essa tarefa precisa ser exercida. sim. no Mi-
uisrério da Justiça. - , 

Ao ilustre Conselho cabe, no D.OSSO eDtendirnenro, reafirmar 
e cobrar a prioridade necessária paxa qt!e sejam, urgentemente, 
dentro de crirérios emoldUiados pela seriédade, demaicadas todas 
as áreas indígenas ainda restantes no País. 

E, como indispensável pano de fundo para execução dessa 
prioridade. ser.i necessário o fortalecimen~ e a reestmtura.ção da 
Fum.i e a aprovação do novo Estatuto do Indio, já obtida em Co- -
missão da Câmala dos Depurados e am>aidaudo sua votação em 
plenário. · 

Encexro, Sr. Presidente, ~oov:mdo enfaticamente o apelo 
ao Govemo Federal para que exerça com coragem a plenirnde do 
seu papel, mediando o conflito e definindo, nesta gtaVe questão 
das áreas Raposa e Sen-a do So~ um camiuho seteno de paz para 
Roraima. 

Eza o qee tiDha a dizer, Sr. Presidente. 

Dzurmu o discw:so do Sr. Romero Jucá, o Sr. Jost 
S~y, Presitknre, deixa a cadeira da presidbzcia, que i 
ocupada pelo Sr. A nt.Snio Caries V alarkre.s, Supknre de 
Secn&W. 

O SR. PREsiDENTE (ADtônio Carlos Valiadares)- Con
eedo a palavta ao próximo Oiador illscrito, nobre Seuador Eduardo 
Suplicy. De acoxdo com o Regimeuto lntemo, art. 155, S. Ex' po
derá falar da tribuna até as 1Sb32min. após O que encemremos a 
sessão. . 

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT- SP. Prommcia o se
guinte discurso. Sem revisão do OI<ldor.) - Sr. President<, Sr" e 
SIS. Senadores, entreguei hoje pessoahuente ao Exm• Sr. Pedro 
Malan. Digníssifuo Ministro da Fazenda, o seguime oficio: 

·"A transparência de suas ações e a fumqueza de 
suas palaVIaS constituem um de seus mais caros compro
missos. No último dia 9 de fevereiro, qeando lhe per
guntei sobre a possibilidade de o Bxasil estar realizando 
alguma ajuda financeil:a ao México, V. Ex• afmnou que 
não havia sido tomada dec:isão a respeito e que iDfOima
ria ao Senado Federal sobre todos os passos que o Go-_ 
vemo bJ::as:ilejro viesse a dar. Ressaltei. então, da 
importância de o Senado apreciar e votar a matéria. em 
~to ao previsto no art. 52~ incisos V, \lU e 
Vlii, da Consliruição Federal 

Te:cho em mãos a carta anexa que o Ministro 
Guillem.o Ortiz, da Fa=da do México, envíOO, em 7 
de fevereiro de 1995. aps Presidentes das Comissões da 
Fa=da e Ciidlto Público, da Cânwa dos Depurados e 
do Senado daqeele pais, respectivamente, Depurado 
FillllCisco Suárez Dávilla e Senador Carlos Sales Gutiér
rez. Neste documeDto, o govemo do Presidente Emesto 
Zedillo infoima _que o México receber.i um_aJX'Ile de re
CUISOs da ordem de US$52,759 bilhões, dos qeals 
US$20 bilhões dos Estados Unidos: US$1 bilhão doCa
Dadá; US$1 bilhão da Aigentina, Brasil. Oille e Colôm
bia; US$17,759 bilhões do FMI; US$10 bilhões dos 
baucos ceDtiais da Europa e Jápão e US$3 bilhões dos 
bancos cometciais intemaciocaís. O documento afirma 
que as negociações setão concluídas em três semanas e 
que o govemo dar.i CODb.ecimento preciso e amplo desta 
matéria ao Congresso do México até o fmal de fevereiro. 
Ontem. o govemo do México anunciou a conclusão do 
acoxdo pelo qual recebem o J:l'ferido apone de recuiSOS 
dos EUA, ale!tdendo, entretanto, as exi~ências de depo
sitar as receitas de pettóleo do México no Federal Reser· 
ve dos EUA e de seguir rigida política de contenção de 
gastos e'de expansão da moeda, Em vista destas infor
maçõeS, solicito a V .. Ex• que esclareça o xeal desenvol
vimento das negociações que o govemo brasilei:ro está 
tendo Com os govemos participmtes deste apoio fman· 
ceiro ao MéXiCo. N""ao é posSível que o .Ministro da Fa
zenda e o Presidente da RepúbliCa digam que não há 
nada a infOIIDar ainda ao CongressO br.lsileiro quando o 
próprio govemo mexicano já comuniccu ao seu Parla
memo sobre os temJOs da referida Ope!ação financeiia, 
com a explícita participação do BI3sil. 

EucamiDho também cópia de requerimento de in
foonações a qee dei eDtiada DO Senado em 16 de feve
reiro de 1995 sobie o assunto .. 

Respeitosamente~ 
Senador Eduardo Matara:zzo Suplicy 
Líder do PT no Senado" 
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Sr. Presidente, no último dia 7 de fevereiro de 1995, o Mi
nistro da Fazenda do México, Guilhenue Ortis. envioo oficio de 
três la.udas ao Congresso mexicano no qual explicitameD.te men
ciona que o Brasil estará fazendo patte dessa ajuda, em conjunto 
com a ArgentiDa. o arile e a Colômbia. É bem verdade que, no 
oficio, o Ministro mexicano diz que a negociação está sendo encaminh• mas que até o final de fevereiro deverá estar concluída. 

Ainda hoje, logo cedo, a ICde de televisão CNN iDfa:moo 
que países da América do Su~ incluindo o Bxasil, particípalão da 
ajuda ao Govemo m,exicallo. 

O :Mizristto Pedro Maian.. que teve a atençãO" de receber-me, 
explicou-me que ainda não há uma decisão a respeito do ~ e 
que esta poderá ser no sentido de Dão participar da ajuda ao Méxi
~ assim como poderá ser a de participar. Entretanto, esclareceu 
que estão sendo extremamente complexas as neg~. sobtem
do as defmições de ganmtias paza a cogitada ajude ao México, 
uma yez que diferentes bancos centr.ús de diversos países estãO 
envolVidos na matéria. -

Há poucos dias., em entrevista coletiva, o Presidente Carlos 
Menem, quando do-ellCOlllro oom o Presidente Femando Henrique 
Cardoso. na :frontcita do Brasil com a AigentÍDa, ao ser solicitado 
a dizer algo sobre a ajlda ao México, dísse que o Govemo do Oli
le aiDda estav;:t com muira dúvida se ia ou -não participar dessa aju
da. Acrescentou. porém. que se o Govemo do Chile resolvesse 
participar,. de pronto a Al:gentina estaria propensa a participar tam
bém. 

Disse-me-ainda o MimsÍro pe<lrO"Mal.n que essa ajuda .D 
México surgiu preliminatmente quando o Govem6 dos Estados 
Unidos cogitava de solicitar a a11tcrizaçãó ao ptóprio COngresso 
dos Estados Unidos paza encaminhar esse· pacote de medidas. E, 
na ocasião, como surgiram resis1ênc:ias no âmbito do Congresso 
norte-americano, o Govemo dos Estados Unidos avaliou com.o im
portante a solidariedade de govemos oomo os do BI3Sil. da Aigen
tina e de outros países já citados. 

Por outro lado. o Ministro Pedro Malan explicop-me que é 
pensamento do BI3Sil. há algum tempo- e mais ainda por ocasião 
desta necessidade de se socorrer a economia mexicana-. criar um 
meomü;;mo de entendimento elltie os diversos países. como os da 
América Latina. para solucionar evenmaís situações de movimen

.ios de cotrida especl!!ativa cootra uma moeda. No caso do Méxi
co. a sua moeda, o peso, está passando por dificuldades em função 
do movimento de desvalorizaçãO devido a um forte movimento es
peculativo, e seria -importante haver a solidariedade de outros paí
ses. 

Se. porventura. viesse. algum dia. a ocorrer isso com o real 
interçssarla ao Govemo 'txasileiro que houvesse um mecanismo 
segundo o qual países divmos pudessem co!ahorar paza a defesa 
do poder aquisitivo de nossa moeda, 

O Sr. Lauro Campos-SenadorEduardo Sup!icy,pe:anite-
me V.Erumaparte? " 

O SR. EDUARDO SUPLICY- Cem muita homa. Sem
dor Lauro Campos. 

O Sr. Lauro Campos- Quero congramlar-_me com V. Ex*. 
Senador Eduaitlo Suplicy e solidarizar-me com snas preocupações 
a respeito desse grave problema qoe se abateu sobre a América 
Latina. Nós havíamos advertido, há muitos anos. que isso oc:one
ria se continuássemos a seguir o camiDho perfllbado por nós. atra
vés dos mandos, dos oomandos e dos desmandos do FMI e do 
Banco Mun<fial. O efeito dominó que se inicia agora no México é 
o xesulta.do do monetarismo com o qual a escola Neo-CJássica pre
tende tiatar os problemas da sociedade !atino-amerlcaua ~ proble
mas gtaves, problemas sociais profundos, tais como deSl)ÍVel de 
renda, ~dade social, sobreacumn!ação de capital -, como 

se fossem meros problemas monetãr.;os que puõeSsetn ser resolvi
dos attavés do monitcmmJ.ento - como diz o professar Femando 
Hemique CaJ:doso, oo seu livro Modelo Político Brasileiro- que 
OCOire há IDDito tempo na América Latina. Em seu livro. o profes
sor Femando He:priqoe Caidoso lembr:a que agora isso é feito atra
vés de botões que atuam sobre pessoas monitorizadas na América 
Latina-e ilão mais sob o big stick. antiga política de comando so
bre u6s, levada a efeito pelos Estados Unidos. Portanto, sabemos 
muito bem que esses planos wdidos pelo FMI criaram na América 
La1ina inteira tesetVas artificiais em dólares. O Blasil. que se orgu
lha dos seus 40 bilhões de dólares e se espelha na A.rgeDtiDa e no 
México, deve 120 bilhões de dólares e paga jlros sobxe esse valor. 
Amealha. portanto, reservas postiças e artll!Ciais de 40 bilhões de 
dólares. Uma verdadeira ba!:riga d'água, uma vetdadeira lllclropi
sia. e não umá riqueZa real. Agora. estamos observando esse tre
morde ten:a que se inicia :oo México. A -A.Igentina está necessitan
do de uma desvalorização cambial de 60% pelo menos~ e um país 
dolarizado que desvaloriza sua moeda em 60% vê a iDflação igua
lar-se a esses 60% no dia segu.im.e; a partir daí~ todo o processo ar
tificial de combate à inflação iiá por ágaa abaixo com todas as 
suas conseqúências. Sabemos que 17 bilhões de dólares dessas re
servas ~ileixas, _âssim como aconteceu na Argentina. são conSti
tuídas de diDheiro qUente ou hot monej especulativo. que jã aban
donaram rapidamente o País. Na Argentina e no México. países 
onde fa:am especular. com medo de não haver dólares suficientes 
paza fazemn o câmbio e fugir, eSses banqueiros estão co=do 
para retirar os seus investimentos especulativos das bolsas, .provo
cando uma queda vertiginosa no Valo< das ações em todos os paí
ses atingidos pelas medida!; do. FMI. POitalliO, companheiro Sena
dor' Eduardo Suplicy. é louvável a sua preocupação no seniido de 
que u6s, bzasileiros, não coloquemos dinheiro bom, dinheiro sadio 
e sofrido paza apelar a reparar os descalabros causados ao México 
e que. sem dúvida alguma. irão espalhar-se como peste sobre toda 
a América Latina... Isso deve ser repudiado por aqueles que,. como 
V. Ex', tém consciência dos problemas da economia e das finanças 
l>Iasileir.ls. Para teaninar o meu aparte, gostaria Dão apenas da pa
rabenizá-lo por suas preocupações. mas também de lembmr que 
oito ;mos de auxílio DOrte--americáno e de ajlda e mon.itoramento 
do FMI sobre o México _tiveram efeito muito mais pernicioso do 
que trinta e ttês anos de bloqueio sobre Cuba. Assim. se um dia ti
véssemos de escolher entre a cxmtinuidade da ajuda dos Estados 
Unidos e do FMI e o bloqueio norte-americano, penso que clave
riamos optar pelo segundo, que tanto ajudou alguns países, princi
palmente durante a II Guen:a Mundial. Esse bloqueio foi altamente 
benéfico paza o desenvolvimento l>Iasileiro. paza que o Brasil su-

-portasse as agruras da crise dos anos t:Iint3. pagasse a sUa dívida 
externa. a partir de 1937, e fizesse uma substancial reserva em dó
lares. Porunto, Companheiro Suplicy, as suas obseivações. as suas 
angústias são baseadas naquilo que há de mais sério, naquilo que 
há de mais firme dentro da perspectiva e do horizonte que se vis
lumbia alDalmente. 

O SR. EDUARDO SUPUCY - Nobre Seuador Lanro 
Campos, agradeço-lhe o aparte. que traz elemeD!.Os muito signifi
cativos para a análise do que está ocox:rendo com o México e, so
bretndo também, da ajuda que os países liderados pelos Estados 
Unidos cogitam de dar ao México.~ ~ 

Antes de comentar mais detalhadamente o que V. Ex* disse, 
gostaria de teiminar de expor o conteúdo da reunião realizada hoje 
can o Ministro Pedro Ma!an. Dizia eu que S. Ex" tinha a preocu
pação de ver o Brasil contribuir para a cri.aÇão de mn mecanismo 
de ajuda mútua entre países para que as moedas sejam defendidas 
dianr.e de um movi:mentD de ataque especulativo. · 

Ponderei a S. Ex* que isso é válido. Podemos observar a ex-
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periência de países europeus. tais como a França, a Alemanha a 
Espallha. a Itália e a Inglat=a, que, ao longo das últimas décadas, 
desenvoiveRIIL mecanismos de entendimento mútuo, de tal manei~ 
ra que, quando há algum movimento especulativo de enfraqueci
mento de uma. das moedas? os bancos centiais dos demais países 
promovem um ajuste quase automático em defesa ou em solidarie
dade à referida moeda. 

Parece-me relevante que o Brasil pense em mn mecanismo 
desse tipo? que. inclusive. pode ser criado mediante entendimento. 
Porém, quero-ressaltar que. caso venhamos a instituir esse meca
nismo, ele deve ser explicado, apreciado e debatido pelo Congres
so brasileiro e. sobretndo, pelo Senado Fedetal, que. segnndo o art. 
52, incisos V, VII e VDI, da Constitnição, tem a responsabilidade 
de autorizar operações fmanceiras de interesse da União e de ÍIXai' 
limites de crédito externo. 

Se for o caso de se criar esse mecanismo; -.seja penmte o 
Bank for hU.emational Settlements- BIS -. na Suíça.. que é o ban
co central dos diveiSOS bancos centrais, seja per.mte outra institui
ção da América LatiDa. esse assunto deve ser debatido aqui. 

Portanlo, a Ipinha pteOCUpação, caso o Brasil vá ajldar o 
México - e é importante ser solidário-. é no seDtid.O de e-stabele
cer critérios para aj:Jda.r os povos qué se encontram em dificulda
des. 

Podei:íamos pexgun.tar. neste IIlOIIlênto. que país. no 'contex
to da América Latina. p<eciseria. em priineiro lugar, de eventual 
ajada financeira do Brasil. Seci. o México o primeiro Da. lista das 
prioridades. ou ,haverá outro. com menor renda per capita,. nas 
Am6rlcas. como o -Haiti;. a NicarágUa. OJba e a Bolívia. ou na 
Áfri.ca, a começar por aqueles que têm muita afinidade caoosoo. 
como ADgola, Moçambique ou Cabo Vetde. em razlio de serem 
membros da comunidade que fala a língna portugnesa. on em ta
zão de estarem. comO- os-povos de países como a Etiópia, enfren
tando l:""'de sofrimento? 

Na Conferencia do Desenvolvimento Social das Nações 
Unidas. que logo mais se realizaní em Copenhague. o tema de aj.l
da etllte as nações, obviamente, estaii sendo debatido; Então, os
critérl.Os de ajuda aos países em pior condição social devem ser 
objeto da nossa consider.lção. Se decidirmos ajadar o México. de 
iníció, devemos considerar a pexspectiva de auxilio aos demais 

. países. • 
P= o B:clsi1 propor ajada e solidariedade a outros paises 

seria importante que tivéssemos uma política econõmica condizen
te com jastiça social e melhor distribuição da renda. A nossa fmça 
de sugestão, no contexto das nações, seria DJllito mais forte se dês
semos o exemplo. 

Aproveitei a presença do Sr. PéiSio Atida, Presidente do 
Banco Centtal, que dava ã Bancada fedetal de São Panlo, fOIDJada 
pelos Deputados e Senadores. explicações .sobre a inte<venção no 
Banespa, pant entregar cópia desta C3IIa ao Ministro Pedro Malan. 
S. ex• disse-me que ainda não foi tomada. nenhuma decisão ares
peito da ajuda do Brasil ao México? uma vez que são nmito com
plexas as questões -:relativas às garantias que se estão examinando. 

Conconio com o que ressalta V. Ex•. Aqui cabe uma adver
tência. Aliás. comentei com o MiDistro Pedro :Malan que espero 
que o Brasil não venha a depositar a receita de nossas exportações 
no Federal Reserve dos Estados Unidos, como fez o México, a 
partir de ontem. porque isso comtitui uma indicação severa de per
da de sob=nia. S. ex• disse que de maneiia algnma espeta que 
isso possa ocon'ei' com o Brasil Mas creio que, confoane assinala 
V .. Er, o que acontece com o México constillli uma advertência 
muito séria. 

Precisamos pensar em como evitar que o Bx:asil, de.:repente. 
pm:a a sua sobeiania. em temlos de realização de política econb-

mica. monetária. cambial e de polítiça de disttiboição da renda e 
da riqueza. 

O Ministro da Fazenda garahtiu-me que, no momento em 
que o Govemo brasileiro tomar uma decisão. ele virá aO Senado 
Federal explicai' .qual a natureza eventual da ajuda. até porque -
ressaltei-The- cabe ao Senado Federal aprovar essa matéria antes 
de a-âecisão final ser tomada. O Govemo brasileiro pode até deci· 
dir, mas deveci. submeter a decisão ao Senado Federal. que ir.i dis
cuti-la seriamente? à luz de critérios de solidariedade internacional 
que deve haver entre os povos. 

Então, se simplesmeme ajudarmos o México, qual a nature
za da ajuda? Quem, dentro do México, ser.i ajldado? Serão os que 
ii:J.vestiram na bolsa ou seni uma ajuda que realmente vai propor
cionar condições de desenvolvimento social efetivo para a popula
ção. inclusive aquela que se viu na necessidade de se rebelar. 
como em Chiapas. para chamar a atenção de um govemo que a ha
via deixado no esquecimento? 

Etam essas as COJlSÍdeiaÇÕeS que eu desejava fazer, Sr. Pre
sidente. Reqoeiio seja transCrita. cOmo -parte- do mCif prOnuncia
mento. a carta do Mmistro do México ao Congresso mexicano. 

DOCIJMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO: . 

México, DF, a 7 de febrero de 1995 
Diputado Ftancisco Suárez Dávila 
Senador Carlos Sales Gutiénez 
Presidentes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
de las Câmaras de Diputados y Senadores 
Presente 
Recibí e! pasado 1• de febrero la atenta solícitnd de la H. 

Comisión Permanente de! Congreso de la Unión, fOIIIllllada a IIll
vés de las Comisiones de Hacienda y Ct<dito Público de las Ca
maras de Diputados y de Senadores presididas por ustedes. La 
solicitud se refiexe a infomw:i6n respecto a1 conjmto de apoyos 
fmancieros en proceso de negociaci6n cone! exterior. 

E! objetivo fundamental de! paquete fmanciero que se está 
negociando es sustituÍr deuda im.ema de corto plazo, que vence 
dnnmte 1995, por deuda extema de mayor plazo. La sustitnción 
impltca un costo más t.aj:> en el servicio de la deuda pata México. 
Como -se ha eXplicado eri diveiSaS ocasiones. esta sustituci6n de 
denda no representa nn incremento en la denda total antorizada por 
e! H. Congreso de la Uni6n. 

E! paquete marciero se apega a! progrnma económico de 
México, que se basa en e! Acoetdo de Unidad para Supe= la 
Emergencia. EConó~ suscrito por los ·diversos sectores de nues
tta poblaci6n e13 de enero de! presente ano. Este paquete cumplir.i 
también estrictamente con lo dispuesto en el Articulo 2. de la Ley 
de Jngresos de la FedeJ:ación para 1995. 

E! paquete fmanciero internacional abarca apoyos hasta por 
52,159 millones de dólares. que se desglosan cano signe: Estados 
Unidos con 20.000 mil!ones de dólares; Canadá 1.000 mil!ones de 
dólares; Al:gentina, BI3sil, aDie y Colombia en conjamo aporta
r.ín .1,000 millones de dólares. P0< se parte. e! Fondo Monetario 
lntemacional haja dispoesto nna linea por 17,759 millones de dó
lares. los Bancos Centtales de Europa y Japón otras por 10,000 
millones de dólares; y la banci coiDercial intemaciona1 compro
meterá los restantes 3,000 millooes de dólares. 

La carta de intenci6n cone! Fondo Mon<lario lntemacional 
fue fiimida e! pasado mes de enero. Los témlinos de! pograma 
acordado cone! Fondo derivarem de! Aruerdo de Unidad para SU
perar la Emergencia Económica y de inmedjaro se bicieron dei co
nocimiento públicO. U operacióit coiJ. e! Fende consiste en un 
inten:ambio de pesos por dólares llamadas opei3Ciones tipo Swap 
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semejante a las openciones de giro que tradiciorialmente se reali
zan coo. este organismo. Los dólares: se destinacin a fortalecer las 
reservas intema.cionales. Por su parte? los pesos setán depositado$ 
en una cuema que tiene el FOD<io Monet.ario lntemacional coo. el 
BaDCO de México y ser.iD. recomprados por nuestto país en un pe
riodo de dos a cuatro a;ios. E, dia 6 de febrero se rec:ibieron 7,800 
mi!lones de ·d6Ja= de los 17,759 que ~ esta institución, re
cursos que se han integrndo a la reserva iiilemacional de México~ 
Los 10,000 mi!lones de dó!a= restantes serán desembolsados a 
partir de abril UDa vez que se COiloscan los primeros resultados dei 
Acuenlo de Unidad pa111 Supezar la Emeigencia Económica. 

Los Estados Unidos de América han comprometido 20,000 
millones de dó!a=. Aún no se han concMdo las negociaciones 
que se refeten a condiciones y téJ:IJlmos fmancieros y que excluyen 
coalquier condicionamento de orden político. Se pretende, en prin
cípio.llevar a cabo ttes posibles tipos de opemciones: ÍDtercambio 
de moneda de COito plazo en los términos pactados en e! Acuerdo 
Financiero de América dei Norte; Intercambio de mediano plazo 
de basta cinco afies; y garantías hasta por diez aD.os.. A la tecna no 
se lta precisado la mezcla de estas opciones. 

Estos acuerdos podiían in.cluir-un mecmismo en el qae úni
ca y exclusivamente en caso de incwnprimiento de pago por Mé
xico, se procedeóa a la Iiquidación de nuestras obligaciones con 
los Estados Unidos, mediante las cuentas por oolrar de Petroleos 
Mexicanos. que se encoentran depositadas en instituciones fman- · 
cieras intemacioriãles. previa mstrueción de dicho organismo. 
· El inl=àmbio de dólares canadíenses a peS<?S pactado con 
Canadá, asciende a! equivalente a 1.000 millones de dó!a= nor
teameri.canos.. En este Caso se ut:iliZJII'á el mismo inecanismo de in
tercambio a COito plazo aconlado bajo e! Acuerdo Fmanceiro de 
América dei Norte. Con los países latinoamericanos: Aigentina. 
C:ti!e, Brasil y Colombia se estan negociando los detailes de un 
apoyo erecliticio por 1,000 millones de dól=s. · 

En telación a! apoyo de los bancos centtales de Europa e de 
Japón, se negocia otra l!nea de inten:ambio por lO,OOO.millones de 
dólares. El conducio de esta operación se levara a cabo a través dei 
Banco de Pagos ~es. 

Por último, con la banca comercial privada se negocia tm. 
_paquete de crédito sindicado oon bancos lle los Estados Unidos. 

. · Japón y Europa. Se. ptetende quo dicho paquete esté constituído 
por ~ hasta por 3,000 millones de dó!a=, los cuales están 
c:ompten<lidos en los 5,000 millones de dól=s antorizados por e! 
H- Coogxeso de la Unilill- . · . . 

En conclusi6n las negociaciones se encuen.ttaD. en Una. pri
meta etapa y se estima se contará coa i.Df0lllla.ci6n más completa 
en aproxlm.adamente tn:s semanas.. Cabe sefiahr, que durante los 
próximos días una mision tecnica mexicaiiã. Visitani Washington 
para iniciar la revisi.ón de los detalles y as posiciones de negocia
ción. Dados los tiempos y cil:nmstmcias _actuales, se te:Dd:tá. infor
mación más completa respecto a las condiciones. gar.mtías y desti
no de los :recuiSOS en las próxjmas semanas. Con esta infOJJ:Dacióc. 
so esmá en situación de dar a conocer de manera amplia y ptecisa 
a! Congxeso los de!alles dei paquete fmanciero bacia finales de! 
mes de febtero. 

Las instrucciones dei Presidente Emesto Zedillo han sido 
infOIID3.I' oporttma y vemzmente. Las negociaciones se conducirán 
con estricto apego a! =peto de !lllestta sober.m!a y a la dignidad 
de los mexicanos. El Gobíemo de México man.tiene en todo mo
mento una total ttansparencia en cuanto ai paquete financiero que 
neg~ y sómetetá al H. Cougreso de Ia Uni6n sus detalles, con
diciones y cara.cteristiCas, en cuanto éstas se preciseiL De. esta ma
neixa esa Soberanía podrá verificar que los apoyos financi~ son 
oongruç_:c.tes con el int.erés nacional 

Sufrágio Efectivo. No teeleccipn. 
E! S=tario- Guillermo Or1iz. 

Dumme o discur.sc do Sr. Edw:ado Supücy, o Sr. 
AnJô.njo Carlos V aladares, Supleme <k Secrezário, deixa 
a cadeira da p~sidência, que é ocupoda pelo Sr. José 
Edu=Io D=. Supk=de Seaetário. 

Duirmte o discr=o do Sr. Edw:ado Supücy, o Sr. 
José Edw:ado Dv.tm. Suplente de Secmáric, dei= a ca
<kim da presidência, q~ i OCDpada ~lo Sr. Antônio 
Canos V ~s. Suplenlt! de SecrerárW. 

O SR.. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadates)- Co
munico a V. Exa que o seu pedido será atendido na íntegra. de 
acordo com o Regimento IDtemo~ -

Concedo a palavra ao p1ÓXÜtlO oradodnscrito, nobre Sena
dor Pedro Simon. que terá exatam.ellte 20 minutos~ até o enceo:a
mem.o desta sessão, para proferir as suas palavras. 

O SR. PEDRO SIMON (PMDB -RS. Prommcia o seguin
te discmso. Sem revisão do OI3dor.)- Sr. Ptesidente, SI"' e Sr.;, 
Senadotes, liderei nesta Casa o Governo do Sr. Il3mar Franco, 

- -com muita homa.· emboia praticamente tenha sido levado a isso, 
porque não aceitei ser Ministro e não gostaria de ser Líder. Mas, 
convidado insistentemente, temrinei aceitando. 

Acho que foi um grnnde governo o do Sr. Itamar Fil!llco, 
um governo sério, respeitado. Ele fez uma boa administração. O 
que me levoo a ficar todo o tempo ao seu lado foi a seriedade e 
ansteridede do seu govemo, feho sem marketiJJg, sem publicida
de, um governo ao seu estilo. Sobre todos os fatos esttaD.hos leva
dos ao cODhecimento do Sr~ Dámar Franco, ele detemrina-n_a mais 
profunda investigação. O Senha: Fernando Henrique, como C:tan
celer e Ministro da Fazenda, e, mesmo <Jepois, como candidato, 
comparec:eu peiii13llentemente e participcu de todo esse trahalho, 
tánto que foi um brilhante Ministro da Fazenda. O carro-chefe da 
sua vitória foi exataiuente o Plano Real.. que teve no Sr. Fernando 
Henrique um grande coordenador, mas no Presidente da República 
o seu responsável fmaL 

Em mais de uma oportunidade - o Sr. FeDJando Henrique 
sabê diaso -, levei ao conhecimento do Sr. Presidente da Repúbli
ca :fu.tos que acontecia.Iti. que a imprensa publicava e, iniediata
mente. o Presidente da República detetminava qoe fossem toma
das providências. 

Na época das privatizações, por elr.emplo, em mais de uma 
oportunidade, após prommciamentos feitos desta tribuna cu após a 
publicação dé..manchotes em jamais, vinham me procw:ar delemli
nados grupos que estavam discocdes das decisões tomadas e.,. até às 
véspems da decisão fmal da privatiz>ção, o Presidente Itamar 
Fianco suspendia o proeesso de privatização e determinava que se 
fizessem as investigações Com relação a falos detetminantes que 
teriam cu não cx:on:ido. Em várias e _várias oportunidades, sobre os 
assuntos mais variados, fui à presença do Presidente da República 
solicitar que se tomassem providêDCias, que se fiZeSsem investiga
ções,. o que era feito imediatam.eme. 

A CPI dos Conuptores não foi criada aqu~ nesta Casa- fi
coo. paxa. ser instalada este an.o -. porque deu aquela confusão qtie 
todos lem.btamos: um Senador pediu uma CPI sobre o relaciona
mellto da CUT com o Partido dos Txabalhadotes, outros pediram 
uma CP! sobte o relacionamento de várias entidades de trabalha
dotes com O!llproSários, de trahalhadotes com os partidos políticos, 
e, assim, teD::tJ.iriou pcc não sair a CPI. Fui ao Presidente da Repú
blica. que crioo uma-comissão, composta de homenS ilustres e .im
port.aDtes do govemo~ paxa fazer a inVestigação de todos os fatos 
apontados. de iiregularidades e de ilícitos do seu gov~. Um li
vro foi pub~ e entregue ao Ptesidente F~ HenriCJI.~·~ 
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Cardoso, como último ato do Govemo Itamar Franco. contendo 
exatamente a conclusão desses inquéritos feitgs no seU govemo. 

Foram publicadas pela imprensa noticias sobre as atividades 
fmais do ex-Mioistro Djalma de Mcmes dentro do Ministério das 
Co=Dicações. Fui iDfoon.ado, imediatamente, de que o Presiden
te Itamar Franco havia telefonado ao ex-MinistrO, solicitando que 
comparecesse a Juiz de Fma. Ele foi e explicou ao ex-Presideme 
que publicou uma nota oficial com os esclarecimentos sobre a sua 
participação. Hoje, saiU uma nova nota com relaçã"o ao ex-Minis
tro. O ex-Presidente Itamar Fr.mco telefonotFme, pedindo-me que 
desse os esclarecimentos que agora presto. Ele, Itamar Fxanco, 
quando Presidente, tomoo as providências DO sentido de que os fa
tos oconessem dentro da seriedade qne caracterizoo. o seu gover
no. Se agora surgir qualquer fato invocando o Ministro das Comu
nicações. qualquer Ministro ou auxiliar do seu Govemo, a obriga
ção do Sr. Presidente Femando Henrique Cardoso é investigar. 
apm:ar e. se for o caso, punir os responsáveis. Que eni nerihum 
momentG se diga ou se imagine que o ex-Presidente Itamar Fnmco 
coonestou ou aceita cooneStar com qualquer tipo de iiregularidade 
que alguém tenha cometido no seu Govemo. Se a.cQDteceu e ele 
não tomou providêD.ciâs. é porque nãO sabia.; já que tômóu provi
dências a respeito de todos os fatoS 'levados ao _seu,_ conhecimento 
chuante o seu govemo. 

Por solicitação nossa - repito -, foi criada uma comissão, 
composta de pessoas de dentro e de fota do govemo, para investi
gar todos os fatos que fossem demmciados no Governo do Sr. Ita
mar Fr.mco~ qu~ ele era Presidente. Então, se os fatos envol
vem o Sr. ex-Ministro Dja1D;,l.a de Motaes, acho que se deve inves
tigar e tomar as providências. 

Fui iDfoon.ado de que um Parlamentar do IT, Deputado Til
den Santiago, teria apresentado um projeto de lei anulando os de
cretos legislativos. ~ao tenho conhecimento de quais são óu não, o 
que é, o que não é. Mas eu~ pessoalmente, quero dizer que vejo 
com simpatia a J?OSSlbilidade de anular decisões que o Sr. Djalma 
de Ma:aes tenha tomado nos á1timos dias de govemo. :inclusive 
adto que é possível Quem pode CODCeder pode retirar. Com toda 
sio.cerida.de, vejo com simpatia o fato de se votar a anulação de 
atos prnücados nos últimos dias de governo. 

Todos, hoje, entendenm a malícia do Senador Esperidião 
Amin ao perguntar a respeito da data de püblicação da concessãO 

· ÍJue votávamos naquele momento; a data em 13. de~ de mil. 
novecentos e não sei quanto. exatameiJIC dois dias antes de o ao.. 
vemo da época terminar o seu mandato. A meu ver. aquela atitude 
não foi certa; daí porqtJC ser necessário cjllese analise aqui. 

F~-váiiáS vezes. desta tn"buna, alertas dm:mte o Governo do 
ex-PiesicleDte Ilam3r Ftanco. e o faço novamente agca, no Governo 
Femando Hemique Caxdoso. FIZ também no início dO Govemo Fer
nando Collor de Mello, pois fui eu que canecei, desta tn"buna, a fa= 
as demlncias que apareciam sollle oex-P=idccte Collol:. 

Não culpo FemaDdo Henrique Cardoso pelas coisas que es
tão acontecendo. porque o Presidente Dão e o responsável por isso; 
porem, se providências não forem tomadas, ele passanl a serres
ponsáveL 

Já naquela época. eu dizia que o Piesidente tem obrigação 
de ver, CODhecer e investigar. Quando o Deputado Luís Roberto 
Ponte foi à presença do ex-PresideDte Femando Collor de Mello 
levar o nwrifesto da CODStrução civil do Bnsil inteiro, reunida em 
Minas Gerais, dizendo que as poo:entagens cobradas para hberu: 
recursos do Govemo eram escandalosas, vim a esta to.õuna. li o 
manifesto e disse que eu queria saber quais as proVidências que o 
Govemo tomaria com relação à matéDa. 

Sr. Presidente, o Presidente Femando Hemique Cardoso e o 
seu Governo,. pot" meio de seus Ministérios, deVeU:ctomar provi-

dências com relação aos atos do ex-Presidente Itamar Fnmco e aos 
seUs próprios atos., daqui pã:Ia o futuro. Investigar,. apurar. con
cluir, cobxar e, se for o caso. punir. 

Quero deixar~ que nã_o falei sobre esses assuntos quan
do eu era Lídet: .do Sr. Itamar FrancO. Nada foi publicado a esse 
respeito. Mas. se vai ser feita uma investigação, cabe ao Govemo 
do Sr. Femando Hemique Cardoso a responsabilidade de apurar e 
dizer quais as conseqüências finais. 

Sr. Presidente, disse aqui que faço esta corrmuicação em 
nome do ex-Presidente Itamar Fianco. Ele telefonou-me. pedindo 
que eu viesse à tnl:una e fizesse este prommciamento em seu 
nome. "O que sempre fiz foi de acon:lo com a lei.. Fiz um eSforço 
enorme no sentido de cumprir as deJenninações da ética e de um 
Govemo sério." 

Quando um ex-Ministro sugeriu ao ex-Presidente Itamar 
Franco que inaugurasse uma bidreléttica para favorecer ã candida
tura do Sr. Fernando Hemique, o ex-Presidente não s6 não a inau
gurou como demitiu o Mioistro. 

Com relação ao restante. o Sr. Itamar Franco disse que o Sr. 
FCD;12Ddo Henrique acompaDhoo o seu govemo. como :Ministro e 
cca:nO CaDdidato à Presidêncià. da ~Iica.,. até os seus Uhimos 
dias. Portanto. está·a par dessa matéria e pode investigá-la. 

Repito, Sr. PresideDle, que estoo. colhendo assinannas para 
a constituição da CPI sobre os COliUp~S. Acho isso muito im
pertatte-

Quando fiZemos a CPI que teiminou no impeachment do 
Presidente Femando Collor de Mello. apareceram fatos gtaves 
com relaçáo à figma do comiptor. Na época, apuramos questões 
importa.D.tes- Repare V. Ex' qu~. pela primeiia vez oa histá:ia do 
Parlamento. no mundo intéiro, democraticamen~ afastamos um 
Presidenle da República pelo impeachmeut. sem violência, sem 
arbítrio, dando-lhe ampla oportunidade de defesa. 

Não tínhamos outro caminho- es:tá aqui o Senador Eduardo 
Suplicy, um dos homens mais brilhanles daquela CPL que poderã 
dizê... lo-. rlCCUDOS exatamente nos fatos envolvendo a figu:ta do 

. Presidente. N""ao en!Iamos Da figma dos chamados COIIUptores, 
porque perderlamos um caminho enoxme e não conclu.il:íamos 
nada. 

' Posteriomlente, Sr. Presidente, desta tn"buna, debati a ques
tão da Comissão do Otçámento. Cllamamos atenção para os no
mes inclusive das pessoas, e. por iniciãt.lVa primeira do Senador 
Eduaido Suplicy, criamos a CPI do Otçamento. Nessa CP!, •P=
ceram fatos muito _gmves. mais uma vez. envolvendo a figura do 
couuptor. ~CluÍIII.Os Il3qllela CPlque. se fôssemos levar adiame 
a figma do cott)lp!Dr, Dão 3f'll'IIÍ3IllOS nada. ficatfamos num deba
te intenso e chegarlamos ao final do !Iabalbo sem nada apurar. En
tão, tomamos uma decisão: vamos apurar a· figura dos parlãmenta
res e vamos deixar a figura dos conuptorcs para uma outta CPI. 

Mas, "" ano passado, quando o Congtesso Nacioual iria 
criar a CPI dos oonuptores, houve aquela confusão entre a CPI da 
CUf .e a CPI de todos os Partidos e temrinoa não acontecendo. 
Quando não aconteceu - repito-, fui ao Presidente Itamar Franco 
e fiz um :requerimen.~ esclarecendo que os fatos ei3IIl sérios e 
grave5 e Sllgerindó, já que o Congr<sso não iria fazer a CPL que 
ek:, Presidente da República, designasse uma comissão, composta 
por gente de dentro e de fcm do Govemo, para fazer um lev:mta
melliO dos fatos apzesentados, graves, envolvendo sete= do pró
prio Governo. O Presidente Itamar Franco designou essa Comis
são~ e peço a ttanscrição nos Anais da Casa de toda essa ena:me 
documentação que envólve essa questão. 

Participei e ÍlZ o -pronunciamento no ato de insta.Jação dessa. 
ComisSão, que, dmame muito tempo .. reuniu-se e aparou fatos os 
mais -giives dentro do próprio Governo. Esses processos. esses 
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dossiês tiveram váriOs encamjnhamentos para vários setores. co
btaDdo providências. 

Como último ato do seu Govemo. o Presideme Ima.t:trra 
F=o entregou ao l'Iesidente Femando Henrique todos os dos
siês elaOOra.dos por essa Comissão. que-tiDha à frente o Ministro 
Romildo Ca.nhim. que investigou oS fãtos gnves que OCOIIfam no 
Govemo~ 

Eu. desta tribuna. flz a corrnmicação.li as conclusões e dis
se: Que bom para o Presidente Femando Henrique Cardoso, por
que S. Ex:~ vai assnmir--a Presidência da República já eóin esses 
dossiês preparados pelo govemo anterior, do qual participou! O 
noxmal. quando se chega a uma Presidência oo. a um góVcmo de 
Estado. é ter que designar uma comissão a fim de que esta faça unr 
levantamento; às vezes.. leva-se um ano ou mais até o fatO ser apu~ 
xado e as providências serem tomadas. No caso do l'Iesidente Fer
nando Hemique Caxdoso,. setá diferente.. S. Ex• vai sCntar-se na ca

, deira e o Govemo do Presidente lramar F=o, cuja equipe inte
grou, como seu Ministro principal, far.í o estndo, tirará as conclu
sões e as entregará nas suas mãos. 

N'ao entendo., Sr. Presidente, mas o Senhor Femando Henri
que Canioso houve por bem destim~.~ Comissão. revogar o decre
to que a criava e :m:3ndartodos os acervos: pertenceDtes à Comissão 
para o Ministério da Justiça. 

Estou éntnllldo com um pedido de inf~ ao Presiden
te Femando Henrique Cardoso. Pode ser uma boa medida enviar a 
doaJ.mentação toda paxa o 'Ministério da Justiça ver o que se vai 
fazer. Com toda-sinceridade, penso que teria sido melhor a pecm
nência da Comissão, Sr. Presidente, depois de o !'Iesidente Fer
nando Hemiqne Cardoso colocar os nomes da_ saa conf12Ilça e fa
zer as alterações que S. Ex- considerasse deveriam ser feitas. 

A meu ver, seria nmavilhoso o Presidente da República ter 
uma comissão composta de pesSoas da confiança da Nação e da 
sua propria ci:m.fiança paxa investigãr todaS -as inteirbg!IÇães e to
das as dúv~idas que aparecerem no seu Govemo. Melht?! seria iri:t
possível E positivo para o Presidente que cada membro do ""' 
Govemo saiba que há uma ComisSão ·que está lendo o jomal. _ven
do o noticiário, acompãDhando os discursos dos parlamentares, 
vendo o que está acontecendo e o que há atrás da notícia.. e não es
perar criar uma CPI, e não esperar que o fato aconteça parn. depoiS · 

· investigar. Com toda sinceridade~ foi este o objetivo ~ minha ini
. ciativa; levei-a ao ~sidente-iia..mai-Fnmco. que aceitou a designa-

ção da Comissão. Pareceu-me pcsitivo. -
Mandar pan1. o Ministério da Justiça não é a mesma coiSa. 

pois cai na rotina, na vala COIDllliL Tomar as providências - não 
sei quais S. Ex• tomar.í- com relação aos 47 iteDs de inegularida
des que a Comissão apurou e mandou investigar no .Govemo Ita
mar. ·~ao sei o que vai acontecer c-- ' . ~;; : --.. -: itens e qual será 
a fOt!Ila que o Govemo Fernando riem::iqor: -·.:an~oso vai qurnrr 
adotar pata resolver as interrogações. 

Votei no Presidente. SOU fã de 5ua Excelência e sei que está 
fazendo um gxande Govemo: é bem intencionado - palmas ao 
Presideme -, mas sabemos que as coisas acontecem 'Jnde.... 
pendeutemenle do Presidente da República e da sua equipe. 

Por isso, faço aqui um apelo ao Presidente da República 
para que reexamine essa questão. que reexam;ne O seU decreto, te
vogando-o. Trata-se de um decreto muito seco que revoga a co
missão constinifda pelo Sr. Itamar Franco C envia todo o acervo 
para o Ministério da Justiça. isto é, arquiva'se'o processo e termina 
o assunto. N""ao é um bom pro::odimento. 

Entendo que a pessoa que assessorou o nosso Presidente 
Fernando Hemique Cardoso cometeu um equívoco, fato namra1 
em inicio de Govemo. Mas o Senhor Femando Henrique; que pri
~ pela _ponderação, pelo equili'brio, pela lógica e pelo boni senso, 

haverá de refletir e entender- e este é o sentido do meu promm
ciamento e do pedido de info=çãc) que faço pois quem lhe as
sessorou não foi feliz; pelo contrário. Cometeu um equívoco. Evi
dentemente, os membros que o Sr. Itamar FraDco designou não 
precisam. Dão devem. não podem permanecer. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso deve designar pessoas da sua confian
ça- e da sua Ciedibilidade. Emretantoy extinguir ~ Comissão é 
um ato extremo. Podemos até nos perguntar por que foi extinta 
a comissão. 

Sabemos que o Deputado NelsonJobim ó um gxande Minis
tro da Justiça.. um Ministro extraoidinário, milito compete~ mui
to capaz e muito sério: mas na rotina~ no dia-a-dia. o Ministro da 
Justiça nãO -terá condições de fazer esse tipo de investigação. Nem 
pode o Ministro da Justiça querer fazer, em nome dele, Uxvestiga
ções no Ministério da Fazenda, no Ministério da Previdência oo 
em qualquer outto MinistériO.- -

Já essa Comissão estava ao lado do Presidente da Repúbli
ca, em nome do l'Iesideute da República, fazx:ndo as investigaçõ
es- E existia 11m artigo estabelecelidO cjile, havendo um pedido da
quela Comissão, ó MlniStro deveria :responder imediatamente, por
que essa exa a detOfminação do l'Iesideute da República. 

Portanto, Sr. Presidente, o apelo que faço ao ilustre Presi
dente Femando Henrique Cardoso é no sentido de que analise a 
questão. Pode não se chamar "comissão''. Debatemos muito em 
termos ·da Ouvidoria-Getal da República, por exemplo. Lamenta
velmente. apesar de tennos apresentado e votado aqui três proje-
tes. ainda está em debate essa questão. · 

Essa questão deve ser decidida pelo Presidente Feti.mdo 
Hemique Cardoso. Um g~to de Sua Excelência marcaria a gran
deza do Sr. Femando Henrique Cardcso; seria um gesto digno de 
homens de alto espírito público. Recuar, alterar, moclificar, quando 
Se Cotnete um equívoco, Sr. Presidente, isso é gi'andeza. Só aque
les que não têm confiança em si pemam qUe Voltar atrás sigDifica 
um ato de covardia..' Às vezes é um ato importarite.; dC eSPírito pú-

. blioo eâe compreensão. ·· 
Não tenho neDb.uma dúvida em c:limr que se equivocoo tris

temente o assessor: d.o Senhor Femando Henrique Cardoso que so
licit(iX.! a extiilção da comissão. Equivocou-se rapidamente o asses

. SOr: do l'Iesidente da Repu'blica que fez a portaria determinando 
que o processo fosse para 9 arquivo do Ministério da Justiça. 
Equivocoo-se dolorosamente o assessor do Presidente da Repúbli
ca que :oão disse o que vai acontecer daqui por diaili:e. Deu a en
tender que' m.da i::ci acontecer. 

Os 47 'dossiês de inegularldades apmdas na Comissão ao 
tempo do Sr. Itamar F=. toda a documentação<\ enviada ao 
Ministério da Justiça. Mas, e daqui para diante, o que vai ac:onte
='!Nada! 

O Sr. Eduardo Sup6cy - V. Ex• me pemúte um aparte, 
:.::.obre Semdor Pedro Simon? 

O SR. PRESIDENTE (feotônio VIlela F!lho)- Lembro 
ao Senador Pedro Simon que temos uma sessão marcada parã as 
l8:32h; portanto, o tempo de V. Ex• já se esgotou. 

O SR. PEDRO SIMON- Concedo o aparte com todo pta
zer, nobre Senador Eduardo Suplicy. 

O Sr. Eduardo Suplicy - Breve sexá o aparte. Gostaria de 
manifestor o meu apeio às considerações de V. Ex". A Comissão 
que apurou inegularidades no âmbito da admfuisiração pu'blica 
a!X'ntoo problemas seriíss:imos. dentre os quais o sobrefaturamen
to de obxas nas mais div.,... áteas. C!egou, pelo que p1de ler na 
imprensa, a definir as empresas de COilSttUÇão civil pesada que fo
ram. segundo esses relatórios~ .:O-responsáveis - uma vez que o o 
piópD.O Executivo~ naquela área qae não tomou as providências 
adequadas para impedir o sobrepreço, também tem sua f"'?'la de 
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,responsabilidade. Isso é algo que precisa vir à tona com cla.teza. 
Quais são as I3ZÕeS de um evenmal sobrefatUrameD.to? Como im
pedir isso? Quem foi o responsável? Há que se encaminhar os do
cumentos necessários à Procmadoria-Geta! da República, dando 
seguimento ao n:levante trabalho efetnado pela Comissão. Se ne
cessário for concb.Ur: _e_aprofundar as investigações, isso não pode 
ser -objeto de simples arquivamento. Li comentários a respeito na 
impreJJSa. Há a preocupação do Depltado Luís Roberto Pomo de 
não se p1nir as empresas envolvidas, porque isso poderia repre
sentar desemprego e queda de atividade. Por outro lado. oovi pes
soas :responsáveis na área da construção civil pesada que avaliam 
como importante que ísso seja levado alé o f= se punição hon:
ver, que seja efetuada. Se há empresas que procedeiam inegular
mente. a legislação diz o que deve aconr.ecer com as mesmas. Se 
há segmentos do Govemo que, hoje. estão em dif:u•nldades fman
ceiras, se o própriO Govemo está com. problemas de caixa, de dé
ficit e se há a necessidade de corte de despesas, onde melhor cortar 
senão onde há o sobrepreço? Isso tem de ser objeto de esclateci
memo conclusivo. Assim. Sena.dor Pedro Simo~ consi~ extre
mamente importaD.tp que o Ministro da Ju~, de posse desses 
documentos • .não os .uquive simplesmente. E preciso aprofundar a 
investigação. Apóio o requerimentO de CPI soQre as empreiteirns 
que V. Ex• trouxe à tona, a qual constituiráaCQDtinuação do traba
lho da CPI do Orçamento. Há iniciativas de nalllreZa semelhaD!e 
na Câmaia, oomo·a do Deputado José Genoíno; sobre as quaís li 
nosjomais boje. Vamosjmlaros esforçosnessadireção. 

O SR. P~RO SIMON- Agradeço o aparte de V. Ex". 
O S,; Fernmdo Henrique Caidoso deve aptU3>' o que for ne

cessário com relação a atos do ex-MEristto dãs Coymm;cações ou a 
ato de qualqueriiiÍlÚStro do Governo Itamar Franco. 

Esta é a palavm que tiago em llOOlO do ex-P=idenle: aprrem, 
investiguem e punam. quem deve ser punido. Essa é a questão. 

Se V. Ex" me pemlite usar da pala""' per mais meio mimtto. 
Sr. Presidenle, gostaria de di= que a p:oposta que o Senador Suplicy 
fez há algum tempo e não foi conclufda deveriasê-loagg:a. . 

Propooho, Senador Suplicy, que se faça um convite a nova 
Presidente do Conselho Executivo do Progmma. Comunidade So
lidária, que é a Primeiia-Dama, e a SI" Anna PeJiano para virem 
aqui, porque considero esse o projeto mais importante neste mo-

. J]lOilto. • 

Havíamos convidado os :representantes do Govemo ante
rior? e não houve a oportnnidade de ouvi-los. Mas, agora. Sr. Pre
sidente? no momem.o em que a Pl:esidente do Cooselho pn:sta um 
depoimemo, quero felicitá-la pela profundidade, êo!l!eúdo e serie
dade com que o fez. no instante em que irá iniciar esse ttaba.Iho. 

O Seriador Eduanlo Suplicy havia feito esse convite ante
ri.ormen~ mas não foi atendido. Por um lado? foi até bom. porque 
houve alterações que não imaginávamos acontecer.-

0 Sr. Eduardo Supticy- Pem!ita-me lembtar que o reque
rimento de ooavocação refereDte ao CONSEA ""' de autotia do 
atual Vice-Presidente, Marro Maciel. AÍ>roveito a oporttmidade 
para retificar algo que a Primeira Dama. Ruth Cardoso. mencionou 
ontem em sua. entrevista à imprensa. S. Ex.• afumou não ser do Go
verno. Ora. é fato que o c:arg6 por ela ocupado não é reTI1!merarlo. 
mas a Presidente do Conselho E=:ativo do Progzama Commllda
de Solidária-

O SR. PRESIDENTE (TectOOio Vdela Filbo. Fazendo 
soar a campaiDha)- Solicito que V. Ex• seja bteve em face do re
taidamento da sessão, a fim de que náo haja prorrogação. 

O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, já estru concluin
do. Mas. obviamente, se o Presidente Femando Hemique Caldoso 
afirmou ciltem aos !vlinistros que devetão atender às solicitações 
da Presidente do Cooselho ExeaJtivo do Progruna Commlldade 

Solidária. como S. Ex• pode dizer qu~ não é do Govemo? 
Justamente, a Constituição permitirá que a convidemos para 

vir prestar esclarecimentos ao Plenário por ser a responsável por 
aquele Conselho; portanto. como membro do Govemo. Não é uma 
função relDlllleillda, mas a respo=bilidade existe. 

O SR. PEDRO SIMON - Com todo o respeito, discordo 
de V. Ex•? pois o Betinho. Secretário-ExeaJ.tivo do Conselho na 
gestão anterior. era quem mais criticava -o Govemo. alegando não 
ser membro do mesmo. quando o em. 

A PresideDte quis dizer que essa é uma instituição constituíM 
da por pessoas do Govemo e da sociedade, exa!ameme para que 
exista a preocupação com o Pals, independellle do Governo. Essa 
é. a meu ver~ a mensagem da Prim.eiiaMDama,. com a qual estou to-
ta.Imeme solidário. Esse fato lbe pemrite exexcer a função como 
uma pessoa da sociedade brasileira. que inteipreta esse pemamen
to; S. Ex11 ~ está ali como representante do Govemo. como mu
lher do Presidente, netu está ali para fazer a disttibuição de favores 
do Govemo. mas pal2 um trabalho solidário do conjunto da socie
dade. Foi assim que entendi. 

Creio que seria muito profundo se convidássemos a Presi
dente do Cooselho e a Secrctãria E=:aúva, SI" Anna Peliano, 
para virem aqui. séria interessante que. ao contrário inclnsive do . 
requerimento feito pelo então Senador Ma.tco Ma.cieL V. Ex• e o 
Sr. Presidente fossem encanegados de fazer. em nome da Casa. o 
coovite para que, já no mês de maiÇO. a Presidellle e a Secretária 
Executiva viessem aqui participar de um debate sobre a matéria. 
Não que eu tenha alguma. preocupação no sentido do debal:e. A 
preocupação que tenho é a de que nós. do Congresso e do Senado, 
temos que axregaçar as mangas e pergun.tarMlhes o que podemos fa
zer para ajudar. pata colaboi:ar. para estan:nos presentes. pocque se 

~ trata de um projeto realmente ÍlupO!Wlle. 
Nobre Colega :representante do Jv:r.e, Senadoia Marina Sil

va. penso que esse é uin daqueles projetas em que o povo está em 
debate e n6s podemos equacionar. 

Outro assuD1o queria alxmar. neste momento Sr. Presideme. 
Na úhima reuDião da Bancada do PMDB no Senado apre

selllei proposta Illlldando o nome da Fundação Pedroso Horta para 
Fun<lação úlysses Guimarães, que foi acatada per Ulla!limidade. 
Comuniquei a decisão da Bancada ao Presidente do PMDB, Depu
tado Luiz Henrique. pedindo-lhe que levasse essa proposta aos ou
tros setores do nosso Partido. 

Estou certo, Senhor Presideme. que ser.\ aceita, também por 
unanimidade. Nesse momento em que nós. politicas. somos muito 
criticados, é bO;n~ Dr. mysses, o exemplo que deixou, 
náo apenas para nós. do PMDB, mas para todos os Partidos. 

Ele soube, no perlodo difícil do antoritarismo. manter acesa 
a espet3Ilça de que um dia seria restaurada a demoaacia. Quando 
mesmo os mais fortes de nós estávamos próximos do desânimo, 
era ele quem ressuscitava nossa c:oo:fiallça. porque, como dizia, 
''navegar é preciso. Viver não é preciso." As lutas políticas são 
eternas, pozque são as do pt6prio viver e nós. do PMDB, temos, 
no Dr. tnysses~ o nosso condutor para todo o sempre. 

Fez, da política, a sua vida dedicada ao povo, ao interesse 
puolico, sua única pn'<x:upação Nos grandes debalos nacionaís, 
naqueles em que poiilifieav.a, pois não era homem de assuntos me
nores? nós procutáV2.IDDS a orientação do Dr. Ulysses. porque. 
cano o penacho branco de F:cmcisco n. ele estava.,. sempre. com
prometido com o intetesse pu"'blico e no caminho da boma. 

Poucos homens públicos tiveram. neste Pm. uma vida iliM 
bada como a sua. Não se ~va às coisas ~s, porque o seu 
mnndo era o des idéias, das grandes causas. A altivez de C3láler, 
que o mantinha independente peraote os poderosos e superior às 
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. vicissitudes da vida, aliava uma humildade :fr::a.Jlcisci; em seus 
·contatos com o povo. 

Ninguém pode descODhecer. também, sua dedicação inte
gral ao Parlamento, onde. durante muitos anos. foi o compa
llheiro e o líder de todos nós. Não era homem de estar todos os 
dias na Tribuna. mas alguns de seus discarsos ficaram célebres 
pela fmneza de seu pensamento e limpidez na expressão. O 
Parlamento reconheceu-llie a gr:andeza e o elegeu algumas ve
zes Presidente da Câmara c Presidente da Assembléia Nacional 
Constituinte.- -

A homenagem que a Bancada do PMDB quer !""S"'r-lhe, 
dando-lhe o nome à Fundação do Partido, não é, na verdade, uma 
homenagem. mas um rec:onbecimento de todos nós que CODtinua
mos seus lideiados. 

Muito obrigado. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Dunmte o discur.so de Sr. Pedro Simon, o Sr. A n· 
tônio Cailos V alo:iates, Suplente de S«retário, dei:ca a 
cadeim da presidência. que é ocupada pelo Sr. Teorônio 
Vile/aFiÍ/w,J•Vice-Pr<sidenre. 

O SR. PRESIDENTE (Teolânio VilelaF"llho)- Conoedoa 
palavra ao D.C!bre §enador João Fran.ça.. 

O SR. JOJ).O FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o se_gWnte dls· 
curso.) - Sr. Presidente, Sr's e S.,;. Senadores, presenciamos hoje 
um processo importante e rápido de reorganização da economia 
intemaciona.L Convivemos. com palavras novas. leql.OS que .apreD.

der conceitos até há pouco inexiitentes. Ass~ a toda hom, ouvi
mos falar de intemacionalização dos IIlCl:Ca.dos,. a pa.lavta multina
cional ou empresa tr.msnacional faz parte da linguagem cotidiana 
no relacionamento das pessoas e a questão da D111Ddialjzação pela 
competitividade paxece Dão mais assuStar a Iiingaém. 

Fala-se, inclusive, em mudança do papel do Eslado. Esuo:ia 
em auso um processo de privatização dos fms do Estado no senti
do de que este estaria delegando às empresas privadas o papel de 
fiadoras da independência tecoológica e do bem-estar econômico 
das sociedades. O Estado não mais ócupajja uma posição de me
diador e juiz entre as diversas fOIÇas naciona.ís, não mais seria as
segurador da ordem pública, mas, na medida em que ajudasse as 

. · empresas mundiais ~ se imporem em face da concorrência, assu
miria um papel de protagonista direlo da competição tecnológica, 
industrW e econômica. Dessa fom:aa, estaria a caminho uma radi
cal invexsão de competências: as empresas se transfOIIll3riam em 
armes principais da administr.lção da economia mundial. 

Não soa especialista nestas questões, no entanto, se está fir
manc;lo em mim a convicção de que a realidade caminha para mu
&nças profundas. O p<6prio Presidente da República, Femando 
Henrique Catdoso, por ocasião do seminário ''O MERCOSUL e o 
Estado Atual da Integração Latino-Americana", realizado na cida
de de Campinas em novembro de 1993,' assim se expressou, em 
discinso que na oportunidade proferiu: ''Hoje tudo isso é banal e 
todos sabem que a economia já se iolemacionàlizoú. Ao lado desta 
intemacioDalização existem processos muito complexos que têm a 
ver com. o próprio modo de produzir. Como exemplO! automaÇão. 
possibilidade de camunicação instantânea, uma série de ;ilierações 
básicas na própria estr:utura técnica da produção e nos modos de 
comunicação que permitiram uma IOOiganização do espaço inter
nacional''. 

Outro fenômeno importa.Dte e interessa:DtC que existe na -
atualidade é o da tendência à :regionalização~ A a:ia.ção de blocos 
económicos é uma preocupação presente em todos os continentes. 
Os blocos possuem características bastante diferenciadas, podendo 
compreepder zonas de 1ivie comércio com circulação~~ isen-

tos de tarifas. uniões aduaneiias com taxas comuns ou até sistemas 
mais avançados e abrangentes com uÕifOm:lização cambial e fiscaL 

São exemplos dessa tendência. no continente das Améri
cas. o :MERCOSUL. constituído por Brasil,. Uruguai. Paraguai e 
Argentina; o Pacto AD.dino, formado por Pem, Equador, Bolí
via. Venezuela e Colômbia; o Grupo dos Três, estabelecido 
pelo México. pela Venezuela e pela Colômbia; a Colômbia e o 
Chile fmnar.un o Acordo de Complementação Eoonômica e, fi
nalmente, os Estados Unidos, o México e o Canadá assín.aram 
em 1992. o AcordO de Livre Comércio da América do Norte· 
mais conhecido como NAFI' A, que prevê a criação de ~ 
zona de livre comércio com livre circulação ae bens. de servi
ços e de capitais. 

Sr. Presideme. Srs. Senadores, não é meU objetivo analisar 
os aspectos aqui levantados. Tive a intenção· apenas de desenhar, 
brevemente. o panorama que hoje se apreseota e se consttói para a 
economia mundiaL Ca:no af"mnou ainda o Presidente. Fernando 
Henrique Cardoso no já referido semináriO de Campinas. estamos 
diaole de um· rirundo novo que está sendo criado; as mudanças já 
estão aconlecendo. 

r-..iiDha f~de. neste pronunciamento .. é.. na medida do 
possível, visuafum" como o meu Estado de Roraima,. que repre
senta o Brasil do Hemisfério Norte. poderá engajar-se nesse pro
cesso para o bem-estar da sua população e para a gr::mdeza do País 
naquela região. 

A vida econômica de Roraima, por longo tempo, c;iracteri. 
zou-se pela ttoca. baseada m coleta, no extr.W.vismo 'é na 6p0rta
ção de gado. O int=:âmbio sempre foi exlmnamenle dilícil, devi
do às graudes distâncias em relação ao restante do Pais, especial
mente o cométcio com a cidade de Manaus. freqüentemente inter
rompido pcc causa das estiagens que dimimlfarri o Volume de água 
do Rici Branco. Durante o período das secas. o comércio era efe
tuado com as Repíblicas da Venezuela e da Guiana. 

Hoje, o Eslado liga-se a Manaus também pela BR-174, que 
tem inctementado o comércio com ootras fontes de abastecimen
to, em especial com São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, de 
onde provêm artigos de vestuário, alimentos, eletrodomésticos, 
ferragens, corifei:ções, rendas, redes, bordados, artigos de couro e 
calçador. 

A pecuária local, apesar de tradicional e por longo tempo 
principal setor da economia. ainda não está suficientemente favo
recida com tecnologias modernas para conquistar novos men:ados. 
mas é iDadiável sua atualização. 

O extrativismo vegetal é modesto e encontra-se em declí
nio. O mineial; responsável maio< pelo crescimento econômico de 
Roraima na última década, diminuiu muito após a proibição da mi
neração em terras indígenas em 1991. Essa atividade se tem :recu
perado lentamente de 1993 para cá, no entanto com poucos benefi
cias para a e<:oDOmia do Estado em virtude de grande parte da pro-

-- dação ser desviada para outtas regiões e para o exterior. 
A extração de madeira desenvolveu-se extcaordinariam.eote 

a partir de 1975, favcmC.ndo em particular o mercado venezuela
no, chegando a tCI'Ilar-se. em cetto momento. a principal fonte de 
renda do Estado. Porém é indlsrutivelmente um setor finito, pois 
atinge rapidamente o esgotamento das :reservas florestais. 

O comércio intemacicmal com a Venemela e a Gui:ma é vo
cação histórica do Eslado de Roraima, Por longos anos, os rorai
menses utilizaram o denominado "comércio fOIIDiga" para suprir 
suas necessidades básicas de consumo. Ela o camiobo namral em 
face das distâncias: cento e viDJ.e e cinco quilómetros da cidade de 
Lethem. na fronteira da Guiana. e duZentoS C treze de Santa Eena. 
na fronteira venezuehma, ~contra os setecentos e cinqüenta e oito 
quilômetros em relação a Manaus. 
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Atualm.ente, o coméicio com esses paíseS vizi.nl:i.os possui 
estruturas mais estabelecidas e, diariamente, chegam a Roraima 
produtos adquiridos na Veii.C21lela. especial.mente cimento, feiiO, 
cosméticos, refrige:rantes., cervejas, Vidros e diversos produtos ma
nufawiados. Do Bxasil, auavés de Roraima, a Venemela importa 
motocicletas. caminhões. madeira senada, sementes de capim.· 
compensado·e chapas de madeira. 

Em 1993, as importações feitas pelo B=il =spor:zderam 
a cento e trinta e sete mil dólares, enquanto as exportações para. a 
Vene7llela reiJdeiam cento e oitenta e quatro mil dólares, de acor
do com o jomal do Comél:çio da Federação do Ccmétcio do Esa
do de Roruma- FECOR. 

O crescimento do comércio regid:làl entre os dois paises 
provocou o início de conversações binaciooais cem o objetivo de 
desenvolver a região da fronteira.. . 

Em 1985, em uma reunião no Ministério das Relações Exte
riores do Br.tSil, estabeleoexam-se normas pan o tnmsp0rte de car
ga e de pãssageiros entre os dois países. A Vene2llela planloo uma 
agência do Banco de Guayam. em Santa Elena. O Banco de Rorai
ma se ellCODtiava iostalado no lado brasileiro, em Pacataima. 

Em janeiro de 1986, a capital. B.oa Vista foi sede de uma ro
dada de discussões sobre as relações comerciais.. da qual participa
ram a:utoridades, empresários e téc:Dicos de a.mbos os países, ob
tendo como Iisultado a resolução de questões ~f~ntes ao ttans
porte, bem como ao estabelecimento de lista de produtos a serem 
comercializados. 

Numerosas outDas iniciativas foram realizadas nos úhimos -
anos, parn. djnamizar o inteicâmbio cntte os dois paíSes, alxangen
do vários setores, além do comércio, como, por exemplo, o Proto
colo de Inletlções, assinado em junho de 1989 entre o Govemo de 
Roraima e o Govemo do Estado de Bolívar, visando a fomentar o 
relacionamento comercial. cu1tmal e turlstico na fronte~ COm de-
senvolvimento de pmgrunas conjuntos na área de saúde, tlallspOr· 
te e segmança pública. 

Com a República Coopexativa da Guiana. o comércio foi in
tensificado nos últimos :mos, de modo especial quando O. ctéditos 
bi3Sileiros àquele pais foram favro>Cidos, oportunidade que ericu 
verdadeira ponte aérea eDlie Boa VJSta e Georgetown. 

Hoje, o comércio com esse país a~ta perspectivas pro
. misSOOtS pan o BI2Sil. A Guiana necessita de máquinas e impJe. 
mentos agrlcolas e para mineração, tratmeS~ ·esca.vadeiras, cami
nhões e peças de reposição, alimentos em conserva. poeus, papel, 
plásticos, vidros, gmafas, material elétrico e calçasJos. 

Em 1991, em Georgelown, foi xeali=lo o Primeiro Encon
tro Empre...W GWana!Roraima. Das convexsações resultaram 
clara a possibilidade de que esse pals pode ser a saida de Roraima 
para o mar e o interesse da Guiana em abrir caminho para o Brasil 
através do Estado roraimeDse. Além disso.. __ o~ representan1.eS de 
ambos os países buscatam. meios pant tomar viáveis o "desenvol
vimem.o de projetes conjmtos: e troca~ tecnologia na área da 
agrirultUia ttopical; aprimomnento de legislações de comércio ex
terior; conclusão da esttada Lethem!Georgelown: constroção da 
ponte sobre o rio Tacutu; serviços aduaneiros e turismo". 

lmpottantes passos já fOialll dados pan o desenvolvimento 
· do Estado e pan o incremento comercial com ambos os países vi
zinhos por meio da Lci n• 8.256, de 25 de novembro de 1991, que 
criou as án:as de livre comércio de Pacar.tima e de Bonfim, desti
nadas à importação e i expc:nução e com a ''fmalidade de promo
ver o desenvolvimento das regiões fromeiriças do extremo norte
e com o objetivo de incxementar :as relações bilaterais com os paí
ses vizinhos, segundo a política de in.tegração latino-a.me:ô:cana" .. 

A criação das duas mas de livre comércio representou ini· 
ciativa pioneira riõ cãitúiib.o da implementação de meios paia con-

cretizar esper.mçaS de crescimento ç de satisfação das necessida
des hoje indispensáveis ao bem-estar da po?Jlação .. No entanto, já 
se faz necessárla. alguma. ampliação na. pauta de artigos e produtos 
a importar com. isenção fiscal. Nesse sentido. faço meu apelo às 
autoridades competeDteS pan que seja alargado o elenco da impor· 
tados livres de impostos previstos pelas Portarias Intemrinisteriais 
n•ll-A, de 27 de janeiro de 1984, en•344,de 20de novembro de 
1986, paxa a Amazônia Ocidental Especificamente, o tempo reve
lou a necessidade de incluir pneus novos de todos os tipos., para 
automóveis., ônibus e camiDhões. aviões., motocicletas e bicicletas. 
câmaras de ar e produtos derivados de petróleo ou de minerais be
tnminosos. 

Essa a reiVindicação que apresento, Sr. PresideD.te. Srs. Se
Dadores. no contexto do proDllnciamento que neste mcmento faço. 

A integração com os países lio:útrofes é o novo caminho 
para o desenvolvimento. é o modemo instrumeDlo pan aceletar a 
construção de uma sociedade ecooomicamente forte e democrati
camente abrangente. 

Roraima precisa participar desse movimento. para atender 
aos anseios do seu JXWO que deseja desenvolvimento das ativida
des produúvas e solpção dos problemas sociais. 

- Na região. potencialidades existem.. basta proporcionar os · 
meios,. Rotaima tem condições de ser o pólo exportador e importa
dor do NOite do País, inserindo-se DO bugo horizonte das socieda
descontell:lpOláneas das Américas e do mundo. 

Em o que eu tiDba a dizer! 
O SR. PRESIDENTE (feotôllio Vilela Filho) - Nada 

mais havendo a tratar, a Presidência vai encemtr os trabalhos, 
designando para a sessão_e;.traordinária anterion:nente convoca
da a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
MENSAGEM N' 427, DE 1994 

Eseolha de Cbefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tmno único, ·do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 4ZI, de 
1994, pela qual o SeDhor Presidente da Repuôlica submete à deli
l>el:aç'ão do Senado o nome da Senhora THEREZA MARIA MA· 
CHADO QUJNIE!LA, Ministta de Primeira Classe da CmeiJ:a 
da Diplomata, pan exercer a função de Embaixadora do B=il 
junto à Federação Russa. 

2 
MENSAGEMN'9,DE 1995 

EsColha de Cbefe de Missão Diplomática 

Disalssão, em tmnoúnico, do Parecer da Camssão de Relaçõ
es Exteriores e Defesa Naciooal sobre a MeDSagem n"9, de 1995, pela 
qual o Senha< PresideDle da )l.OJ'lblica submele à delibe!:ação do Se
nado oDC<IIt do Senhor JOSE ARTUR DENOT MEDEIROS, Minis
tro de Ptimeira Classe da Cmeiia de Diplomata, p:na ex= a 
função de Eznb>ixador, Cl!efe da Delegação Pemmente do Btasil 
junro à A ssoci•ção Latioo-AmericaJJa de Integtação. 

3 
MENSAGEM N' 11. DE 1995 

Eseolha de Cl!efe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo únioo, do Parecer da Conllssão da Re
lações Exteri= e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n• li, de 
1995, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deli· 
beração do Senado o nome do Senhor AFFONSO CELSO DE 
OURO-PRETO, Ministro .de Primeira Classe da CmeiJ:a de Dipl<>
mata, pan exercer a função de Embaixador do BiaSil junto à Re
puôlica da Áuslria. ' 
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4 
MENSAGEM N" 12, DE 1995 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão. em tumo único. do Puecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 12. de 
1995, pela qual o SeDhor Presidente da Repuôlica submete à deli-

betação do SeDado o nome do Senhor JOSÉ VIEGAS FJLHO. Mi
nistro de Primeita Classe da Cai:reira de Diplomara. paia exercer a 
função de Embaixador do Bxasil jumo ao Reino da DiDa.marca. 

O SR.. PRESIDENTE (I"eotônio Vilela Filho) - Está en
ceaada a sessã& .. 

Ata da sa Sessão, em 22 de fevereiro de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária. da 50• Legislatura 

-EXTRAORDINÁRIA-

Presidência dJ:J Sr. Teotonio Vilela Filho 

ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN
TES OS SRS. SENADORES: 

Ademir Anchade- Alexandre G:osta- Antônio Carlos V ala
dares -Antônio Carlos Magalhães- Arlindo Porto- Artur da Tá
vola- Benediia da Silva- Beni V=s- Bemaroo Cabru- Carlos 
Bez.eml- Carlos PJUrocúrio- Carlos W!lsoo- Casildo Maldaner
Coutioho JOige - Edison Lobão - Eduaido Suplicy- Elcio Alva
res- Emília Femmdes- Emaodes Amorim- Esperidião Amin
Femando llezeiia - Flaviano Melo - Fr.mcelino Pe,eixa - Freitas 
Neto- G=ldo Melo- Gé=n Camata- Gilberto Miianda- Gil
vam Borges -Guilherme Palmeim- Hugo Napoleão - Humberto 
Luoena- Íris Rezende- Jáder Barllalho- Jeff= Peres -'loão 
França- João Rocha- Joelde HollaDda -JODaS Pinheiro- Josap
hat Marinho - José Bianoo - José Agripino - José Alves - José 
Eduaido Dutra- José Fogaça- José Ignácio- José Roberto AIIU
da- José Samey- Júlio Campos- Lauro Campos.,- Leomar Quin
tanilha- Levy Dias - Lucidio Portella - Lúcio Alcântua - Lúdio 
Coelho- Luiz A1betto de Oliveila- MariDa Silva- Mauro Mir.m
da- Nabor Júnior- Ney Suasslllla - Odacir Soates - Osmar Dias 
- Pedro Piva- Pedro Simon - Ramez Tebet - Renan Calheiros
Roberto Freire - Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu Tuma 

.. .: Roualdo Cunha Lima - Seblstiio Rocha - Sé<gio Machado -
. Teotõnio VIlela Filho- Valmir Campelo - V!lsoo K!einuôing

Waldeck Omelas. 
O SR.. PRESIDENTE (feotõnio VIlela Filho)- A lista de 

presença acusa o comparecimento de 76 Srs. Senadoies. Havendo 
uúmero regin\emal., declaro aberta a sessão. · 

. Sob a proteçáo de Deus. iDiciamos nOSsOs ttaballios. 
O Sr. I" Secretário proceder.i à leitma do Expediente. 

O Sr.l0 Secretário on exercício, Sr: JOséEdzv:rrrio 
D~ procede à seguink leinm:t: 

AVISOS DE MINJSfROS DE ESfADO 

N" 41/95, de 1• do =te. do Ministro das Comunicações. 
encautiohando ioformações sobre os quesitos coostates do Reque
Iimeuton•17, de 1995, de autoriadoSenado<EduaidoSupliey. 

N" 67195. de 31 de janeiro último, do Ministro da Aduúnis
tr.!Ção Fedetal e Reforma do Estado, encaminhando ioformações 
sobre os quesitos constantes do Requerimento n° 720. de 1994, de 
autoria do Senador Eduaido Supliey. 

N" 98/95, de 3 do c:o=nte, do Ministro da Fazenda, enca
minbaodo iofotmações sobre os quesitos constaittes do Requeri
menton•%7, de 1994, deautoriadoSenadorJoãoRodJa;_e 

~ 99195, de 3 do coxrente, do Ministro da Fazenda, enca-

millhando iofOIIIlllçôes sobre os quesitos CO!!S!alttes do Requeri
mento n• 1.090, de 1994, de autoria do Senador João Rocha. 

As iofotmações fOiliiil encaminhadas, em cópias, 
aos requerentes. 

Os RequerimentDs vão ao Arquivo. 

OFíCIO DO MINISTRO DO 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

N" 56/95, de !O do com:nte, encautiohando ioformações so
bre os quesitos COIJStailleS do Requerimento n• 999, de 1994, de 
antoria do Senador Eduaido Suplicy. _ 

As infomJações foram encaminhadas. em cópias, 
ao requerente. 

O Requerimento vai ao Arquivo. 

OFíCIO DO PRESIDENTE DO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL 

N" 95/95, de 31 de janeiro últD:no, encaminhando informa
ções sobre os quesitos constantes do Requerimeuto n• 1.091, de 
1994, de antoria do Senador João Rocha. 

As iílforioações fonm encaminhadas~ em cópias 
ao-requetente. 

O Requerimento vai ao Aiquivo. 

. OFíCIOS DO PRlMEIRO SECRETÁRIO 
·DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

N" 48/95, de 17 do corrente, encauúuhado. para os devidos 
fins, autõgrafos do Projeto de Lei do Senado n• 84, de 1992, de au
toria do Senador Josaphat Marinho, que estende a competêucia da 
Justiça do Ttahalho (artigo 114 da Constituição Fedem!~ sallcio
nado e convertido na Lei n• 8.984, de 7 de fevereiro de 1995; 

. N" 49/95, de 17 do OOlrellte, encautiohado. para os devidos 
flllS, autógrafos dO Projeto de Lei do Senadon• 27, de 1981, de au
toria do Senador Humberto Lucena. que altera a redação do an. 62 
da Consolidação das Leis do Trabalho sancionado e convertido Da 

Lei n• 8.966, de 27 de dezembro de 1994: 
N" 50/95, de 17 do corrente, wcamillh•do, para os devidos 

flilS. autógrafos do Projeto de Lei da Câmaia n• 57, de 1990 (n" 
2.167189, na Casa de origem), que altera a redação do parágruo 
único do art. 23 da Lei n• 7.498. de 25 de jmho de 1986, que dis-

. põe sobre a regulamentação do exercício da enfezmagem e dá ou
liaS providéncias, sancionado e convettido na Lei n• 8.967, de 28 
de dezembro de 1994; e • 

~ 51195, de 17 do conente? encamjphado, para os devidos 
fms, autógraf"'[ do Projeto de Lei do Senado n• 383, de 1991. de 
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autoria do Senador Ney Mar.mbão. qee oonoede pensão especili a 
Sebastião Bermudes de Souza Pxata e dá ouuas prov~ san
cionado e convertido na Lei n° 8.714. de 6 de aupbro de 1993. 

O SR. PRESIDENTE (Teo!ÕD.io VIlela Filho) - O expe
diente lido vai à publicação. 

Sobre a mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1 o Secretário. 

O Sr.l 0 Secretário t:m e:urcício, Sr. José Eduardo 
Durraprocedeà lei.rum dc.sscguinres: 

OFÍCIO GLPT • 1/95. B=ília. 21 de fevereiro de 1995. 

Senhor PtesídeDle, _ 
Nos termos regimentais. solicito a substituiÇão do Senador 

Eduardo Suplicy e a SeDadora Benedita da Silva. titular e suplente, 
respectivamente, pelos Senadores Lauro Campos e José Eduardo 
Dutra. como representantes do Partido dos T rabaibadores na Co
missão Especial do Congresso Nacional qee irá apteciar a Medida 
Provisória n• 894. 

Na oportunidade reitero a Vossa Excelência protesws de es-
tima e consideração. - Senador Eduardo Matara=> Supliey, Lí
der do !'I'. 

OFÍCIO GLPT -1195 Bmília. 21 de fevereiro de 1995. 

Senhor l'IesídeDle, 
Nos t.eOnos regimentais. solicito a substituição do Senador 

Eduardo Suplicy e a Senadora Benedita da Silva. titular e "'p!ente, 
respectivamente, pela Senadora Marina Silva e pelo Senador 
Eduardo Suplicy. como reptesentantes do Partido dos Trabaibado
""' na Contissão Especial do Congresso Nacional qtie irá apteciar 
a Medida Ptovis6ria n• 898. 

Na oportunidade reitero a Vossa Excelência protestos de es
tima e consideração. -Senador Eduardo Matara=> Sup&cy, Lí
derdo PI'. 

OFÍCIO GLPT- 3/95 Brnsília. 21 de fevereiro de 1995. 

Senhor !'IesídeDle, 
Nos temJ.os regimentais,. solicito a substituição do Senador 

Eduardo Suplicy e a SeDadora Benedita da Silva. titular e suplente, 
respectivamente, pelo Senador José Eduatdo Dulia e pela Senado
ta Marina Silva. como representantes do Partido dos Trabaibado

. res na ComissãOEspecial do Congresso Nacional qee irá apteciar 
. a Medida Provis6ria n• 902. · · · - · 

Na oportuD.idade reitero a Vossa Excelência protestDs de es
tima e consideração.- Senador Eduardo Ma13n!= Supliey. Lí
derdoPf. 

OFÍCIO N" 078/PT B!llSília, 22 de fevereiro de 1995. 

· Senhorl'Iesídenle, 
Tenho a boma de dirigir-me a Vossa ExcelêJJcia a fim de 

indicar o Deputado Femmdo Feno. como titular. em substiluiç3o 
ao Deputado Jaques Wagner. paia integrnr a Comissão Mista des
tinada a apreciar a Medida Provisória n• 890195. 

Aproveito a oportunidade P""' apn:sentar a Vossa Excelên
cia protestos de elevada estima e consideiação. ~ Deputado Ja
ques Wagner. Lider do PI'. 

OF. PSDB!l/N' 176/95 Bnsilia. 22 de feveteiro de 1995 

Senhor Ptesídenle, 

de elevada estima e apt<>ÇO. - Depl!tado José Aníba~ Líder do 
PSDB. 

OF.PSDBI!IN" 179/95 Bmilia.22defeveteirode 1995 

Senhor !'Iesidente, 
Nos termoS regimentais. indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados HERCULANO ANGH!NEITI, como membro 
titular e JA YME SANTANA, como membro suplente, para int.e
grnrem a Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 893195, em 
substii:Q:ição aos indicados pelo Presidellle do Congresso Nacional. 

Na opornmidade, reitero a Vossa Excelência. manifeStações 
de elevada estima e apiOÇO. - Deputado José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDBIIIN"182/95 BnSília. 22 de fevereiro de 1995 

Senhor !'IesídeD!e, 
Nos termos te_gimentais, indico a Vossa Excelência os se

nhores Deputados REGIS DE OUVEIRA. como membro titular e 
MÁRIO NEGROMONIE, como membro suplente, P""' integra
rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 894195, em 
substituição aos indicados pelo !'IesídeDle do Congresso Nacional. 

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações. 
de elevada estima e apreço. - Deputado José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

OF.PSDB!l/N' 185/95 BnSília, 22 de fevereiro de 1995 

Senhor !'IesídeDle, 
N~s tei:mos re~entais. indico a Vossa Excelência os Se

nhores Deputados EL1AS MURAD, como membro titular e SE
BASTIÃO MADEIRA. oomo membro suplente, P""' integrnrem a 
Comissão Mista destinada a analisar a MP 895/95, em substituição 
aos indicados pelo Presidente do Congresso Nacional 

Na oportuDi~. reitero a Vossa Excelincia manifestações 
de elevada estima e apiOÇO. - Deputado José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDB!l/N' 188/95 BnSília. 22 de fevereiro de 1995 

Senhor !'IesídeDle, 
~ Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os Se

nhcres Deputados VIITÓRIO MEDIOU como membro titular e 
NELSON OTOCH. como membro suplente. P""' integrnrem a Co

-:i:iüs:São Mista destinada a analisar a MP no 896/95, cm substituição 
aos indicados pelo Presidente do Congresso Nacional 

Na opattunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de 
elevada estima" apreço.- Deputado José Aníbal, Líder do PSDB. 

OF. PSD~ 191/95. Brasília. 22 de fevereiro de 1995 

Senhor l'IesídeDle, 
Nos temlos regimentais.. indico, a Vossa Excelência os Se

nhcres Deputados MARlNHA RAUPP, como membro titular e 
CECI CUNHA. como membro suplente, P""' integrnrem a Comis
são Mista destinada a analisar a MP n• 897/95. em substituição aos 
indicados pelo !'Iesídente do Congresso Nacional 

Na oportuDidade, reitero a Vossa Exoelência maDÍfestações 
de elevada estima e apreço. - Deputado José Aníbal, Lider do 
PSDB. 

OF. PSDBIIIN"197/95 BnSília. 22 de feveren:o de ·1995. 

Nos tmnos regÍII!entais. indico a Vossa Excelência os Se- Senhor!'Iesídenle, 
nhcres. Depltados ANTÔNIO AUREI.JANO, como membro titu- Nos temJ.os regimen~ indico a Vossa Excelência, os Se-
lar e ADROALDO S1RECK. como membro suplente. P""' inte- Dhaes Depltados JACKSON PEREIRA. como membro titular e 
grnrem a Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 892195. em ALEXANDRE SANTOS. como membro suplente, P""' integra
substituição aos indicados pelo !'Iesídente do Congresso Nacional. · rem a Comissão Mista destinada a analisar a MP n• 899/95. em 

Na oportuDidade. reitero a Vossa Excelência manifestações substituição ãos iDdieados pelo !'IesídeD!e do Congresso Naci~. 
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Na Oj)Oit1lllidade reitero a Vossa EJ<c:elência manifestações de Na opommidade, reitero a Vossa. ExcelêDcia manifestações de 
elevada estima e apreço.- Deputado José Aníbal, Líder do PSDB. elevada estima e apreço.- Deputado José Aníbal, Líder do PSDB. 

OF. PSDBIJIN" 898195 Brasllia, 22 de fevereiro de 1995. 

SODborPresideme, 
Nos temlos regimentais. indico a Vossa Excelência, os Se

nhores Deputados ADROALOO STRECK. como membro titular e 
FIRMO DE CAS1'RO. como melíl.bro sapiente, pa.ra :integrarem a 
Comissão :Mista destinada a analisar a MP n° 898/95~ em substinti4 

ção aos indicados pelo P=idente do Congresso Nacional. 
Na qxxtunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações de 

elevada estima e--Deputado José Aníbal, Líder do PSDB. 

OF. PSDB!IIN"/200195 Brasllia, 22 de fevereiro de 1995. 

Seohor PresideD1e, 
Nos teD:D.os regimentais, indico a Vossa, Excelência, os Se

nhores Deputados Antônio Kmdir, como membro titular e AR
NON BEZERRA. como membro suplente, para integrarem a Co
missão Mista. destioada. a analisar a MP D.0 900195 .. eDl substiruição 
aos indieados pelo _!'residente do Congtesso Nacional 

Na opoltUDidade, reitero a Vossa Excelência. ID.airifestações 
de elevada estima e apteÇo.. - :oepütado José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDBÍI/~3195 Brasília, 22 de fevereiro de 1995. 

SODborPresideD1e, 
Nos tenl!os regimentais. indico a Vossa Excelência.. os Se

nhoo:s Deputados SAULO QUElR.OZ. como membro titular e 
ROMMEL FEJJÓ, como membro snplente, para integrarem a Co
missão 'Mista destinada a analisar a MP D.0 901/95. em substituição 
aos indicados pelo Presidente do Congtesso Nacional 

Na oportullidade, reitero a Vossa Excelência manifestações 
de elevada estima e apreço. - Deputado José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDB!IIN" 206195 Brasllia, 22 de fevereiro.de 1995. 

Seohor PresideDle, 
Nos tem1os regimentais, m.dico a Vossa Excelência, os Se

nhores Deputados JACKSON PEREIRA, como membro titular e 
.. FERNANDO TORRES, como membro stiplente, P""' integrarem 

a Comissão Mista destinada a analisar a MP n° 902/95, em substi
tuição aos indicados pelo P=ideD1e do Congresso Nacional. 

Na oporomidade, reitero a Vossa Excelência manifestações 
de elevada estima e apreço. - Deputado José Auíba~ Líder do 

O SR. PRESIDENTE (Teotónio V!le!a Filho)- Serão fei
tas as substituições solicitadas. 
~a mesa.--que sai lido pelos~ 1° Secretário. 
E lido o seguinte 

O Sr~ 1° Secre'tário em exercíciO, Sr. Josi Eduardo 
Dutm procede à leitum da seguinM: 

REQUERIMENTO N•2!7, l>E !995 

Nos teJ:mos do dispos10 no art. 50, ponlgrafo Z', da Consti
tuição Federal e noS artigos 215. inciso I. e 216 do Regimento ln
temo do Senado Federal requelro seja encaminhado ao Ex.m0 Sr. 
Ministro de EstadO da Fazenda o seguinte pedido de informações: 

I - Qual a natureza e a origem dos dêbiiOs da Administta
dora Naciooal de Eletticidade -ANDE. _junoo ã Ir.aipu que deverão 
ser pagos por intermêdio de titulos da divida extema br.lsileii>., de
nominados "Brazil Investiment Bond- BID'~ nos termos da Medi· 
da Provisória n• 846. de 1995? 

2 - Qual o moorante desta dívida. suas ccncli.ções financeil2s, 
seus ptaZOS de amortizações e os~ financeiros incidentes? . 

3 - Que critérios foram estabelecidos e que Il!ZÕeS justifi
cam a adoção dessa modalidade de pagameDlo de dividas a ser 
adotada por CODtrato a ser estabelecido entte a Itai:r:u e a União Fe
deral. com iDterveniência da ANDE? 

4 - Qlal a empresa coaetora interveniente nessa operação 
de aquisição dos títulos da dívida extema brasileira menciõnados, 
qual a taxa e o valor da cotretagem incidentes? Que critério foi 00. 
será utilizado pata esta escolbã? Haveci.licitação intemaeío'nal'? 

5 - Que procedimemos focam ou seriio tomados, e a que 
conselho. secretaria cu órgão da administração pública compete 
acompanhar, avaliar .e fiscalizar tal operação fmanceila. de modo 
que sejam resgUardados os inteJ:eSSes do país? Por meio de quais 
critérios o govemo brasileiro avaliai:i o deságio obtido pela ANDE 
no men::ado seamdário, em deconência da aquiSiçãO destes títulos. 
assim como os custos em que incotrerá a ANDE? Quais as razões 
pata que tais custos devem ser deduzidos do deságio obtido? 

' 6 .,- Que outras operações similares já foram efetuadas pelo 
govemo lmsi!eiro com Vistas à quitaçãO de dívidas de rngãos e/"' 
entidades da adnrinisttação públicajrilio à União? 

Justificação 

PSDB. 

OF. PSDBIJIN"209195 Brasllia, 22 de fevereiro de 1995. 

Seohor PresideD1e, 
Nos teJmos re~tais, indico a Vossa Excelência, os Se

nhores Deputados V!ITORIO MEDIOLL como membro titular e 
JOSÉ DE ABREU, como membro snpletÍte, pua integrarem a Co
llrissão Mista destinada a analisar a MP n~ 903195, em substituição 
aos indicados pelo Presidente do Congtesso Nacional 

O Excelen•íssimn Senboc Presidente da República reeditru em 
20 de janeiro <!e 1995 a Medida Provisória N-780, de 23 de deumbro 

-de 1994, que aÜto<iza o Poder Executivo a coottatar com a Jlai?l pa
gamemo de dêbito juD1o ao tesouro nacional com tftulos da dívida ex
tema brasileira. cJenorninados "Biazil Investiment Bond - BIB". em 
valor c:onosponderJie a até US$92.SOO.CXXl,OO. 

Na oportullidade, reitero a Vossa Excelência manifestações 
de elevada estitua e apreço. - Deputado José Aníbal, Líder do 
PSDB. 

OF. PSDB!IIN" 212.195 Bnsília. 22 de fevereiro de 1995. 

Seohor PresideDle, 
Nos leimOS :regimentais, indico a Vossa Excelência, os Se-

nhores Deputados PIMENTEL GOMES, comó membro titular e 
JORGE ANDERS, como membro suplente, pua integrarem a Co
missão Mista destinada a analisar a MP n• 904195, em substituição 
aos indiçados pelo P=idente do Congresso Nacional 

Esta Medida Provisória permitirá que a Adminlstradora Na
cional de eletricidade- ANDE , emp=a estatal puaguaia, re<>>Ira 
à aquisição de títulos da dívida extema brasileira,. no mercado se
cundário. e os utilize em pagamento de seus débitos: junto à Itaipu. 

Todavia. não ·se encontram disponíveis no texto da Exposi-
ção de Motivos que acompanha a Mensagem do Exm• Sr. Presi· 
dente da República, quaisquer infcmnações que permitam ao 
Congresso Nacional avaliar~ adequadamente. a operação Ímancei
ra pretendida pelo Govemo FederaL 

O Cong=so Nacional em panicular o Senado Federal. con
soante o disposto na Carta Magoa a= de sna cornpet&lcia tiscaJj.. 

zadaa,. dentre oottas. e da plena necessjdade de eschuecimentos de 
qualquer assuD10 snbmetido à sua apreciação, necessita ter ciência dos 
pro:edimentos e das infonna.ções pe:ttinentes qoe erivolvema~ 
fiDanceii>. ~~pela Medida Provisória 846, de 20 de janeiro 
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de 1995. que opOrtlli::LaiDente deverá ser reeditada sob nOva I:wme- · os dias em quê- estârei me aUsentando do País. com destino 
ração. ao Continente Europeu. participando. na condição de convi

CieD.te de que esta-operação Imanceira não foi suficiente--- --dada. de- eventos promovidos por Organizações Não Gover
mente esclarecida. é que requeiro seja encamiDbado ao Sr .. Minis- namentais - ONG. no período de 23 de fevereiro a 10 de 
tro da Fazenda este pedido de informações. m~o do corrénte. __ 

Sala das Sessões. em 22 de fevereiro de 1995.- Senador Plenátio. 22 de fevereiro de 1995.- Senadora Beneditã 
Roberto RequiãO.. da Silva. 

(À Comissão Diretora.) 

O SR. PRESIDEI'<'TE (Teotônio VJ!ela Filho)- O requeri' 
mento lido será despachado à Mesa. para decisão • nos termôs do
art.. 216.Ill. do Regimento Interno. 

Sobre a mesa. requerimentos que se& lidOs pelo sr: 1 o Se
cretário. 

São lidos e aprovados os segui11tes requerime11tos, 
cuja leitura é feira pelo Sr. r Secretário em exercício~ 
Sr. JosE Eduardo Duua. 

REQUERIMENTO N• 218, DE 1995 

RequeirO~ nos termos do art. 13. § 1°, combinado com o art. 
43. inciso 2, do Regimentofutemo.dg Senado Federnl. abono para 

REQUERIMENTO 219,DE 1995 

Requeiro. nos termos do art. 13. pcigrnfo primeiro do Re
gi..i:nento Interno. seja considerado como licença autorizada o pe
riodo COmpreendido-entre os dias 15 de fevereiro-e 6 de março do 
cori:ente ano. Esclareço a V. Ex .. que minha ausência dos trabalhos 
da Casa: se deve ao fato de enconttar-me assistindo pessoa de mi
nha família. que se acha gravemente doente. 

Sala das Sessões. 22 de fevereiro de 1995.- Senador Ono
freQuinan. 

O SR. PRESIDENTE (Teotônio VJ!ela Filho) - Sobte a 
mesa.projetosqueseião lidospeloSr.l0~ 

São lides os seguintes projetos, cuja leinua é feita 
pelo Sr. fosé Eduardo Dutra. 1(> Se~rário em exercício. _ 

PROJETO DE LEI DO SENADO. 
N' 26, DE 1995 

Institui o Estatuto dos Garimpeiros e 
dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

CAPÍTULO I 
DO GARII\IPEIRO E DO GARIMPO 

Art. 1° - As relações de trabalh~ referente à atividade 
de exploração garimpeira reger-se-ão por esta Lei. 

Art. 2° - Considera-se garimpeiro, para os efeitos desta 
Lei, toda pessoa tisica que. diretamente extrai subs.tâncias minerais 
garimpáveis, em qualquer das seguintes condições e fonnas: 
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I - em regime cooperativista; 

II - em regime de economia familiar, sem empregados 
permanentes; 

m em· regime de trabalho associado, sem 
empregados permanentes; 

:rV - em regime de trabalho assalariado; 

V - em regime de trabalho autônomo e individual; 

VI - em regime de prestação . de serviços, mediante 
remuneração de qualquer espécie; · 

VII - · o titular de até uma permissão de lavra, desde 
.que não se utilize do trabalho permanente de terceiros a nenhum 
título, salvo as hipóteses definidas nos incisos II e li d~ste artigo; 

. § I o - Res~alvado o regime de trabalho assalariado, os 
demais regimes não caracterizarão vínculo empn;gatício. 

§ 2° - o garimpeiro que desenvolver sua atividade 
profissional sob o regime de trabalho assalariado terá assegurados 
todos os direitos previstos na legislação trabalhista, além dos 
especificados por- este Estatuto. 

~ ~" · ('~~.,idera-se cooperado o garimpeiro associado a 
uma cooperauva ae·g~ 'Jciros e que exerça a sua atividade de 
garimpagem de forma indepenu~;'~"' sem vínculo empregatício com a 
cooperativa. 

· · Ar;t. 3° - Inclui-se entre os regimes de aproveitamento 
das substâncías minerais constantes do art. 1° do Decreto n° 227, de 
28 de fevereiro de 1967, o regi.me de matrícula do garimpeiro. 

Art. 4° - Dependem de permissão do Governo Federal 
a garimpagem, a faiscação, ou a cata. 
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§ 1 o- A permissão constará da matrícula do garimpeiro, 
renovada anualmente nos órgãos da Fazenda Estadual que 
jurisdicionàm os Municípios onde forem .reatizados os trabalhos de 
gl!rimpagem e será válida somente para a região jurisdi_cionada. 

§ 2° - A matrícula, que é pessoal, será feita 
gratuitamente a requerimento verbal do interessado e registrada em 
livro próprio do órgão da Fazenda Estadual. 

§ 3° - Ao garimpeiro matriculado será fornecido~ um 
Certificado de Matrícula, que será o documento oficial para o 

exercício da atividade dentro da zona nele especificada e do qual 
cohstarão o nome, a nacionalidade e o endereço do requerente. 

§ 4° - . Serâ apreendido o material de garimpagem, 
faicaçllo ou cata quando o gal'impeiro não possuir o necessário 
Certificado de Matrícula .. 

§ S0 
- o material de qui trata o pl!rágnifo anterior será 

devolvido ao garimpeiro após regularizada sua situação. 

, :. . ~ .~ CAPÍTULO II 
DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Art. 5° - O garimpeiro será identificado pela Carteira 
Profissional de Garimpeiro, expedida pelo Sindicato da Classe a 
requerimento do interessado, a qual conterá o retrato bem como seus 
dados pessoais e será válida em todo o território nacional. 

Art. 6° - Para expedição da C(\rteira Profissional de 
Garimpeiro, o interessado deverá apresentar, além dos documentos 
necessários à comprovaçllo de sua situação civil, comprovação de 
til iação a um dos sindicatos da classe. 

. Art. 7° - A Carteira Profissional de Garimpeiro é 
indispensável para o regular exercício da atividade garimpagem. 

289 
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Art. go Além do interessado ou procurador 
habilitado, os empregadores poderão promo:ver o andamento dos 
pedidos de expedição da Carteiro Profissional de Garimpeiro, vedada 

· a intervenção de terceiros ou intermediários. 

Art. 9° - A Carteiro Profissional de Garimpeiro será 
entregue pessoàlmente no interessado, mediante recibo. 

CAPÍTULO III 
DO CONTRA TO DE TRABALHO 

Art. 10" - Do contrato de trabalho do garimpeiro. 
deverão constar: 

I - a espécie de trabalho a ser prestado;· 

ll - a forma de apuração ou avaliação do trabalho; . . 

m - a duração da jornada de trabalho, obedecidos os 
principias definidos pela legislação trabalhista; 

IV -. a remuneração. 

Art. .11 . - Independentemente da fonria, tipo ou 
. natureza do contTato de trabalho, nenhum· garimpeiro assalariado 
poderá perceber remuneração inferior ao salário mínimo ou outro 
fator que venha a substitui-lo 

Art: 12 - A remuneração miníma do garimpeiro que 
trabalhar como parceiro corresponderá a 8% (oito por cento) da 
produção que venha a ser auferida. 

Art 13 - A todo garimpeiro que exerça sua atividade 
na . modalidade conhecida como "meia-praça" será assegurada 
alimentaç!o e abrigo, mais 50% (cinquenta por cento) da produção 
que venha a ser auferida. 
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Art. 14 - O garimpeiro que receba remuneração em 
percentagem não poderá ter seu .contrato rescindido unilateralmente 
pelo contratante-parceiro, salvo com sua ·expressa anuência e 

. assistido pela respectiva cntidacje de classe, asssegurada, em qualquer 
hipótese, indenizaçllo correspondente a 50% (cinquenta por cento) da 
média por ele auferida no ú.ltimo mês, para cada ano de serviço ou 
fração igual ou superior a seis meses. 

Art. 15 - O garimpeiro maior de catorze anos tem 
direito à remuneração igual à do adulto. 

Parágrafo único - é vedado c trabalho do menor de 
dezoito anos em atividade de exploração mineral em local insalubre 
ou i>erigoso. 

Art. 16 - Do total da remuneração a que tiver direito o 
garimpeiro · somente poderão ser descontadas parcelas 
correspondentes a adiantamentos e à Previdência Social. 

Art. 17 - Ao . garimpeiro será sempre assegurado 
transporte, abrigo e alimentação condizentes com a atividade, 
independentemente de quaisquer descontos em sua remuneração. 

CAPÍTULO IV 
DA HIGIENE E DA SEGURANÇA DO 

TRABALHO 

Art. 18 - As normas de higiene e-segurança do· 
trabalho previstas em lei serão observadas em todos os locais em que 

·se realizarem atividades de exploração minem!, ·independentemente 
das relações de trabalho estabelecidas. . . 

CAPÍTULO V 
: ::DA DEFESA DA SAiJDE DO GARIMPEIRO 

.Art. 19 Cabe ao Poder Público . assegurar aos · 
garimpeiro os ·.direitos .. sociais devidos a cada cidadão, 
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indepcndetemente e sem prejuízo dos serviços prestados po~ 
organiZações privndns, contmtndos pela cntcgoria atmvés do 
respectivo sindicato, entidade de classe ou c{)()perativa. 

§ 1 o - Serão proporcionadas às entidades de classe, 
sindicato e cooperativas as necessárias condições à instituição e 
manutenção de fundações assistenciais aos garimpeiros e seus 
familiares. 

§ 2° - É obrigatório o seguro por acidente de trabalho 
em todo empreendimento de. exploração mineral. 

CAPÍTULO VI 
DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL 

Art. 20 É livre a organização de entidade 
tepresentativas da categoria garimp!:im, a elas cabendo a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais, inclus.ive em questões 
judiciais e administrativas. 

Art. 21 - A assembléia geral é o órgão soberano da 
categoria na respectiva entidade de classe, a ela se submetendo todos 
os filiados. ' 

Art. 22 - Constituído o sindicato, as normas relativas à 
sua administração, eleição. fiscalização, fontes de receita e di!isolução 
serão aquelas definidas pelo respectivo estatuto. 

Art: 23 - Para efeito dé enquadramento sindical, 
deverão ser observados as normas previstas no Capítulo I desta Lei. 

Parágrafo único- Os garimpeiros passarão a pertencer à 
categoria profissional diferenciada denominada "trabalhadores na 
extração de substâncias minemis garimpáveis". 
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CAPÍTULO VII 
DAS COOPERATIVAS 

Art. 24 O Estado t:1Vorecerá a organização da 
atividade garimpeiro. em cooperativa como forma de alcançar a 
promoção sócio-econômica da categoria. 

Parágrafo único - A cooperativa de garimpeiro se 
organizará com qualquer número, respeitado o mínimo de cinco 
membros. 

Art. 25 Todo e qualquer pleito formulado por 
cooperativa de garimpeiros terá tratamento favorecido. junto aos 
órgãos do Poder Executivo incumbidos da normatização, execução e 
defesa da politiCá mínerária e dos recursos minerais. 

-
Art. 26 " Fica vedade a autorização de pesquisa ou 

lavra em área superior àquela que possa ser racionalmente explorada 
pelo concessionário ·ou a prazo superior a dez anos, salvo às 
cooperativas de garimpeiros. 

Art. 27 - Os órgãos encarregados da política mínerária 
não poderão sonegar quaisquer fnformações solicitadas por 
cooperativas de garimpeiros, salvo as atinentes à propriedade e 

·exploração de substâncias de competência exclusiva da União. 

Art. 2"8 O empregador ou a cooperativa, que 
mantenha a ser serviço ou trabalhando em áreas a si permissionadas 
pàra _pesquisa ou lavra. mais de trinta famílias em atividades de 
qualquer nature:- .. é obrigado a manter em funcionamento escóla de 
primeiro grau com la. a 4a. séries), inteiramente gratuita para os 
filhos desta· , com tantas classes quantos sejam os grupos de 
. quarenta crianças em idade escolar . . 

CAPÍTULO VIII 
DO MEIO AMBIENTE 

· Art. 29 - O empregador, a cooperativa e o garimpeiro 
não poderão utilizar ou permitir o uso de substâncias ou atividades 
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degradantes, sem observância de medidas acauteladoras da 
preservação ambientaL 

Art. 30 O Poder Público promoverá ampla e 
. ·constante campanha educacional quanto à necessidade de 

tpreservação do meio ambiente, inclusive oferecendo Projetas 
técnicos básicos e de fácil execução. 

Parágrafo único - Até que se cumpra o disposto neste 
artigo, ficam vedadas autuações e penalidades à categoria de que trata 
esta Lei. 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 31 ·- Em nenhuma hipótese será admitido contrato 
entre parceiros visando à exclusividade de venda do produto auferido 
Jielo garimpeiro. 

Art. 32 - Prioritariamente e em carâter de urgência' 
serão atendidas pelo órgão responsável as . reivindicações de· 
interessados na aferição de instrumentos usados para medida e peso 
de gemas e metais preciosos, bem como de toda e qualquer · 
substância mineral garimpável. 

. Art · 33 = A prescrição dos direitos· dos garimpeiros-
somente começará a correr dois anos ·após expirado ·o contrato de 
trabalho. 

Art. 34 - Fica instituído o Dia Nacional do Garimpeiro 
a ser comemorado no dia 21 de julho. 

Art: 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 36 - Revogam-se a Lei n° 7.805, de 18 de julho de 
1989, e demais normas em contrário. 
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JUSTIFICAÇÃO 

A Constituição Federal estabelece-, como resultado de 
um longo trabalho realizado pela classe garimpeiro junto aos 
Constituintes de I 988, pr:incípio claro e inequívoco, verdadeira 
declaração de reconhecimento do valor e do papel histórico exercido 
por aquela denodada classe, vazado em termos precisos: 

"Art. 174 ...................................................... - ......... . 

§ 3° - O Estado fhvorecerâ a organização da atividade 
garimpeiro em cooperativas: levando em conta a proteção do meio 
ambiente e a promoção econõmico-social dos garimpeiros". . .. . 

. Na expectativa de uma ação positiva do Estado, a
1 

elasse que, além do tradicional abandono por parte do Poder Público,. 
vinha recentemente sofrendo os constantes ataques das ricas 
organizações ambientalistas. com a conivência do próprio Estado, foi 
surpreendida pela edição da Lei n° 7.805, de 18 de julho· de 1989, a 
qual "cria o regime. de lavra garimpeiro, extingue o regime de 
matricula, e dâ outras providências." 

Incluído no âmbito de um pacote de projetos sobre a 
proteção ao meio ambiente, o Projeto tramitou em tempo recorde no 
Congresso e, embora tratando de assuntos tão relevantes (meio 
ambi~te e garimpó), os promotores do pacote tiveram o máximo 
empenho de que o mesmo não fosse levado à imprensa e ao 
conhecimento da sociedade. 

De fato, recebida na Câmara a Mensagem do 
Executivo, em 15 de maio, a 29 de jun~o era o projeto enviado ao 
Senado. No dia seguinte, último do semestre, mediante requerimento 
de três líderes de partidos no Senado, era aprovado o projeto, 
promulgado pelo Presidente, em 18 de julho, como Lei n° 7.805 que, 
na prática, extingue os garimpos no Brasil, deixando o campo 
inteiramente livre ao seu grande concorrente, as empresas 
mineradoras. 
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Tais e tamanhos entraves burocráticos foram opostos à 
atividade garimpeiro que esta se torna absolutamente impraticável, 
em inversão plena da letra e da intenção da nórma constitucional que 

. é clara e do princípio de direito segundo o qual a lei não pode 
restringir onde a Constituição não restringe. Ora, o conceito de 
garimpeiro, tradicionalmente aceito, é reconhecido pela Carta Magna 
sem retoque e foi totalmente desfigurado na Lei n° 7.805, a ponto de 
torná-la inconstitucional. 

Basta uma rápida leitura para se deparar com 
determinações como as seguintes: 

· O DNPM "estabelecerá as ár~ de garimpagem, 
levando em consideração a ocorrência de bem mineral garimpâvel, o 

·interesse do setor (leia-se "empresas de mineração") e as razões de 
ordem social e ambiental" (Art. 11 ). 

São deveres do permissionârio de lavra garimpeiro 
(Art. 9°) entre os dez listados (além das imposições burocráticas 
incompativeis com as características da atividade):. 

"IV - executar os trabalhos de mineração (não mais de 
garimpo, como se a mesma coisa fossem), com observância das 
normas técnicas e regulamentares baixádas pelo DNPM e pelo órgão 
ambiental competente"; 

"VII - adotar as providências exigidas pelo Poder 
Público", entre as quais consta uma sequer sobre a "promoção 
econômico-social çlos garimpeiros" (CF, Art. 174. ·§ 3°). 

Determ.ina ainda a Lei" 

"Art. 16 - A concessão de lavra depende de pr · 
licenciamento do órgão ambiental competente" e 
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"Art. 17 - A realização de pesquisa e lavra em áreas de 
conservação dependerá de prévia autorização do órgão ambiental que 
as administre". 

· Diante de tais exigências, aqueles garirripos existentes 
ao alcance do braço dos "órgãos ambientais competentes" foram 
fechados há seis anos, como é o caso de Minas Gerais, onde o órgão 
estadual não concede a chamada "licença" por declafllr impossível de 
ser aplicada a Lei n° 7.805. 

Nas regiõ~s onde não chega a mão de ferro, continuam 
os garimpos entregues à sua sorte, como sempre desa111parados da Lei 
e do Poder Público, só com a proteção de Deus. 

A arbitrariedade afunila-se e refina-se no artigo 21: 

"A realização de trabalhos de extração de substâncias 
minerais, sem a competente permissão, concessão ·ou licença, 
constitui crime, sujeto a penas de reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) 
anos e multa", isto é, o garimpeiro como existe, como está na · 
Constituição, sem adjetivos, passa a ser um criminoso. 

O Decreto n° 98.812, de 9 de janeiro de 1990, que 
regulamentou a Lei de que se fala acima, não é menos duro e 
inconstitucional que aquela norma, bem como a Poi'taria~n° 26, de 
31.01.90, em que o DNPM acerta os detalhes finais da burocratização 
da atividade garimpeiro. para funcionar como "empresa de mineração" 
(sic). 

Diante de tal calamidade, propõe-se, como alternativa 
inicial, o presente Projeto de Lei que "Institui o Estatuto do 
Garimpeiro e dá o·utras providências", segundo o espírito do § 3°do 
Art. 174 da CF que, de resto, necessitará de posterior regulamentação 
no que tange aos estímulos ·estatais à cooperativização da atividade 
garimpeira e à "promoção econômico-social dos garimpeiros". Em 
consequência da proposta de revogação da espúria legislação-vigente, 
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ficam restabelecidos nos artigos 3° e 4° deste Projeto as disposições 
do Código de Mineração, revogadas pela Lei n° 7.805, a saber, o 
Inciso ill do Art. 2° e todo o Art. 73. 

Em resumo, este projeto legisla sobre o direito à 
sindicalização, à identificação da categoria económica, à formação de 
cooperativas, bem ·como reafirma direitos trabalhistas relativos a 
contratos de trabalho, higiene e segurança e defesa da saúde do 
gàrimpeiro. 

Entre . as outras providências, institui o "dia do 
garimpeiro", revoga a Lei n° 7.805 e toda a legislação dela decorrente, 
restabelecendo as normas do Decreto-Lei n° 227/1967 ·(Código de 
Mineração). · 

. Espera-se, assim, que um passo a mais esteja sendo·_ 
dado em direção a resgatar os direitos da laboriosa classe garimpei~ 

e a redimir as injustiças que contra eia se vêm perpetrando em nome 
da lei. 

· Sala das Sessões em 22 de fevereircde 1995. 
. ·. ' 
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O..We,n!do .,. • ~ .. ~11• ~t:i" .. arun 
• o.,.,_ u. ~l:L- u W..1.-J.a ... lM.na, • u ... ~ .. 
uu. - c:u.ou, ~ ,._.., """"·~ ...... ~~ 
~ ... a ~ -'-! ...,__ a :rafUtA.. 

..._...., ,_. .-te .. ~ &.~~1.alat1'" • US, M z:L • j....,. .. 
:t.HU 

~ .... "tet'* ã.c.... -"'---~- 1.3 .. 
,..a.t. .. 1M1, M ta~ .. - az1:1 .. :ca., ~Es.- :t.. 

aacaa'tar 
Aft,. :t.• o ~ ... rw ~ a.n- ........ ..ez. • 

l
c-- 11o1 ~Jc:ll r.lllnt.l'lla ea ..... u a • ~ .. -..oli.CII A 
"-~·· ......... .,i.a .. ~ a.:::nu .... ~ • ~1M ta. U.C.:L~- •1•-~. ~ 

..-u.-=.· :I• :rate llllcrKe ..u. - 'ri9R' .. .."- .. -

1a, .... :=u;; ;' .. , ..... INI!n;t .. 1"1' :n•· .. ~i· • 

,.., .o ~ 0111' ~o II0:3I!DO -- ftUIC~ abiD 
a:c:tlloolAo amE O QO'IGJa DA ~ nm:&l'!'n'A ti) ...SU. 

• o CIOftDI) - lai:I'OIUCI. u ~-

ACOIDC: SOitt TUIS,OIU AUtO IECUL.U UTt[ O Glln .. O 11 
ttPGitiC. F[llfi'.&Tia.& ~~~ IU.UI,. I 1 511tUIO h • 

IOGII.JU. D& niUIII\.A 

O Cen~Ra •• ••t'llt'l 'u.rnha '' lriSti• O lôauna •• luGihu M hae111eho (h,.u•t• ••~•""••n .,,,.,._ C.tr•at.un"J, 

, o. ... J .... -. t..a,.ear a ....... ,h,..,u H cra••,..l't• •fru 
aaU·• as fah a•ha• a •• •r•natvtr, •• .... , .... t1. a-.l.a ••atf••l• 
•• c••••""''" t•t•r••c'"''' ••••• Ntfrt•; 

Oft.IJ•>~•s •• ••Hcar 1 uu v • .,.,..,._. "' •rlacf-'n • u 
oi1UIS1,ht. ola Ct••••cl• t.•ltf'l A~lacf• Cht1 IST..UUI .. II 0 •Urta l 
lnl••t•f'l •• Cl•lcltlo •• 07 •• ••u•al'l •• lMI, • 

Ges•l•••• •• •rt&lllnr, •• .,,., 'as11 1'41111t.at1~•• .. ''""''"'' 
Cl ''""''""""''' 1 •• ""'''"'ct••"•· "' ,,,..,,,, .. ,,,.... .. c-rct•tt. 
••r,. •t. •••• J4hlt, a fi• « e1ur ...... ,,, '""""'''' •• ,.,,, •• trtatl•f'tl lf"ll 1fltl'f'fiiCII••J, 

AcOf'll• I llt•l•t•: 

-""~i :u : 
hlu+,51ts 

'"" •• ttnt '.::1 """n"r• ~ca'••· a •••n ~ ... a uuo 
o11UIIIItl oll g,.W'9 •a<ZI! 

1) "Auca,.IAIDJ. ~• .. o•h~•ut' Uf11111ca, U1a 
l9p.âlllc• ~u.~Athl ·u lrnll, 1 IUftiUirta <11 
"'''"""uc• '· •• cn• ca ••11.:iUica •• Yan•1~1h, o 
•utuf,.le <11 rr1•11•rt• • '"""'"~'"'- ••· •• ••ali n 
cuas, 11••1~"'' owcra pena• .,,. er'i'"''" ,,.,,,.,,u:o u•• 
••arC9f' I'J lw•( .. l OOIUIIIfi"AIIS t.ar til I IYt•'t<r.<Z••• 

I) ·~'""'''' •c••""''* ~''"""' '" .,,.•Iças '''''' ntiOh,.IS 111$ l'II~U UpiCiftcaaat AI 1.11aaa A ··~· &o;a~ll, 
. para a ~,.~nort• 41 ~a$Utelrls, U't• 1 ••la poual. 

c) •&corn• st~~1t1c• 1 l""""t' U'Jtr~"u•. o'""'' • q,.,,,,.,, .... utca,h n Acer<Z• ou 11 '~•••· 
~~ *l:011•1ftÇll* SIÇ"IIICA A Clhlnç.JI U~~~ A•ltçlo ~1•11 
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lntar~tCIOUI ~~·~u ~ US<~H .. ~I 11 CltiCIU. •• ~~ •J• 
<Zen•ere 41 au. 1 •~cl"' ~"'''""" &na•• acot•"• •• 
~tdO do CIUOHO "0 .trtltl !0 IA IIU Cl""'"'ll e 
Olut l qUil' -·~·· 00$ ~ftUU lU <lt ''""'"~11, 11 ACO'II c o• n &rttQG'J 9(1 a U •• •n•a, •• ••ctola.,. lU hU •~••n 
1 ••••ui t•n•• SUl I<IOU"I ~taln hU '•rtn 
Coltt.r--.unttl. 

I) *(loffn ~ti'~"U•' "'"' nca "'" ·~"''' "'"'' ~~ .. "'J' 'I<Zo 1111;uu • ... ~artuq, "'' tar- ca Ut1t• III u 
prlllfttl J.Coroo. _ 

r) *Tartta• stgn,ttca • p,..~, f1nae Qar• 1 tran~torta <la 
PUU911r01, H~l\111 I Cat'fl a U COJOC.I,IIS lal U <lllllll 
ISSat ~tl'I~OS U UI I CAl, lfoChtnta 01 ltlfl .. •tn 9 AI 
eonc.oçhs 01 •~•~CH1•11to, ••• udwl11., a .--•tracl• • 
n co.,ll;hs 11 ~ruuoru •• ••11 usul. 

t) ·r.,~n6rll'. ~s.rr•ç• "''n'. _ ·s,,..,,, ..,.,., 
l11hf'fltc111tll*, *E•prau &lru* t 'hei IA III O<~tltn Gl 
Tf~T·~·· ti• O ,1~10tl<eU'I Qijl !loiS Hf<Due•. 
"'''''~,.•·•~u. os .artttn l • ' ' u. C••u•çle. 

&lt:!C:t) li 
C4~cnUo '"" Otnttas 

1. C.aCI ''"' Cont,.,tanu e~•e~••"' ~ ''"'"& 11 llf•l•tas 
GHal'tas ••r• • ooer1çl1 •• tentçn ''"'' l•tar•ao:U,.•u ''l' 
,.,,.,,, •• ~alas ,,,,.,,,, u owtff ''"' Co•traun~. s1h1 "'''1ç4•• 
CO"'t'JiPIII 9Uf'tiJAIU ftt grua~ta I.Cif'CI: • 

a) soo.,.,.,. • Urftt6rta u '""'' '••ta ClfltPitl•~•: 
SJ pe.,sar 111 """" ttrrlt'"' ,,,., lt•s •I• c ... rcuu, 1 

C) pe,. 11r ne CIU<IO ~arrH5flO liA 1!1ef'IÇII ~U reta~ 
•sotc'lttca~u ~• ..... u. co• • alUttt~• '' ••oo•cor t 
GI'Ja•bll'Uf' trHet• htltUCIOftt.l 11 JIUt.fllrU. ~art• 
"0111 JOHil. 

%, Qs <l"t1tes n~tCOfHUU no !ta• 'C' 11 llf'lt,.tfG I •at.:• 
"'"tlta sarle eu .. ct•as uclus~>•••"t' :1111 ••ornas Catlflltlll palas 
'••tal CantriU,.us. 
~. -··flgl llUOIIthO dD pf'a'Jtfttl .trt+tl U8llrlrl l eCPf'tSa <110 

'"'"'III dr••• ••s•~,.:ua ~~ ~·• ~~'\" !"""'''u"u • P~•·••4~•a •• ••b•"""· IIG ~'""H~•,. u o~tra Ptru Conratnce. unaUI•OI, '""~~'' 
I •alf POHil ~Ut1~t<l41 I Ovtr• tUtO fll Ur,.,c,rte U'l .. lll ,OArtl 
Cofttl'lttntt, tranu•~••~a• ~ar •e•~"•••~.io. 

l.<tT"CI [I[ 
C.Uq111(l• I• E•1reu I .l,.tariUÇJI .. ~,.,..,,. 

r. t••• '•"• CaAC,.U•~• a•l • c.1rUtl •• ••Ut••r ~~~ 
••o~•u 011 t•P~••• 1lrus ,,,., "'"""' as .,,..,,,1 ac•rhlls , 11 
•atts •nuutu••• ,. ""•••· 1 •• s•tsttt,.f-la.s ,.,. ,,,,. .... 1. 
llaSit•tçh •• a htlt'-t~oçll la~.l fCIU JIP let• Olti-'Uc.a. 
z. •• ••ceMr 1 '"""''''' ,. , t•IUit.lçlc. ••s ur-• • 
lllf''"'' 1 •••t• A .. ttt•. n "'"'"'" .. ' "•••d•ttcas u "'"' ••rt• 
Ca·~l'atl,.tl •••arll, oll IC•rc• C.N "'"& llh I ..... la••tll• c .. , ... ,. 

' '' a•••••· • -~·••• "" .O.s ' ''"''" ,,,.,., •••••-•'••·--=;-• .. t•,.•uç~•' ~•cotnlr••• .,,., a u,ilf'IÇII <111 • ..,..,,., acart•''"· 
,.,.. u ""'h t••"•• '"" ""''"'"''· 
l. ~·"o• n••" I'•• •••'9"''' • """'111Cf, ,.,. -.-. .. , .. 
•'"~"""" afr•n ~oatrh ca-çar • 011•••' n ''""''" tC.If'IICas, t1t1l 
c., :•~•·•l••"t•. n•t~• ·:r~• • ~·•••u •• ,.,,.,., .. ,. _ ... us 
,_.,..-, .. ,., ''" u <Z•~~·"~~n u•n lca•••· 
~. Q l~ttor>au .. ~ ... ., .. o~ucu •• "'" flarta C•.,t•n••t• "''"'" 
•~•ç•• ~"' 1 ••Prn• ou n ••~•un •""••• Ullt•tlll$ '"'' .. era ''rc' 
~O~~<'H111tl U•oftstrte Qu9 eull CfU•CIUIII Uf'• ( .. trl,.,.. U 
C&•Ot(5U UUt,IICO'iJAJ •• hU it11 e f'8fVII ... tH .......... ,. 
·~I •<•<ln :0 o~'"•çllt IZO'J nnlços olrao1 ht""""''"'"ls., 

ART\'CI IY 
..,,.,r ....... ,.,,. • s ........ ,, 111 

A~~oro UÇII él Clll"4~ia 
(•Ct ,.,, <lU '"tiS tentrU411tU H•,.( • élrettl " ••ta.r ,. 

••·~ur ~•• lllt4l'ouçl• ae ouo:•~Jo, ew ,,.,,.....••• , u•rclct, ••• 
OlreltDl Ule,lllc.ao~ ~O .lrll§• 11, ~ff'ltrlle 1 aa Jt'ISafltl Ac9r •• ,) 
~~:~•u ''~"""' d••n ;'"~••••• '"'' ,,.tra •••u _C••tNt"''' 

'· 

al niG ta~rt ca.,•ou,., ~,..••ta lt ,..r,rtcts ... ,, .. ,,,.,. 
~t•o~.i"~'C•I• ~ ... C••J~I COII 101 l•lt ,, r•twll-tll 
·~I tcl .. 1\, ~<IS tar.,s H Ct•n.,~l·· -

U do cu••,.. u 1.,, r rttllh .. ;u, •u .. atoJ •••te 
Con~~•~••t•; 

c) nlo . lltJI u-•nrac• ""' .,.. Jlf'ta •••~n•o:t4 1 u 
l)f'OIIrte•••• 1 1 ca~rr•l• afath• •• '"orUI M,..1 
Plf't•ou;l lt '•Ptl Ctl1tf'Ut•t• ~·· A <lll1t8al0o I• a lhl 
... ,, ..... u •• 

<1) a• aual""'" h,... ••h• •• '''"'" ca•f'- •• ea .. tçll• 
~rascnt•s .,•n• .tcarc•· 

2. S.h1 " I '"<lltlf UI1CA~l· oll ~,.ll .. etr .......... .. 
"'"C10ftAUS ftO UrltrafG 1 nst1 .lrtll• .. n tsU•c.t•l '"'' ''''"" 
"h41 tnff'l;l!ll •s IIII OW l'tflla .. Mtlt, CIU .lfr91tel II ... Ce'•l9·1• 
~~~~t• u4s conh:tt :0 o .. tn Poru Con••t&11U, •• c,.t,noi,.CI c•• • 
lttaltl"'•• "" "'t''' lr •• lt"flena ~co•st. 

•u:co Y :,,.,, ..... 
I. AI '••t•t. CoiOtrtta.•Us ICir••• - 11 -lf'IIU •frllt 
Ut'9""~'•• ''""'" <la ~· u·•u• .. te ow• lftat '"'SUl .. ,.,..,. 11 ,,, .. 
Jusu • tqule&Cha es u~·•~•s ••~••• ~eoruces. 

l. :tca '"""<ltoo c•• •• '••••çn Jr•tU••t '"'' ..,,.,, •• 
••or1u1 dr••" aeso~"un. u co..r.z,..•a••• c,. , •r••••~• Ael,.... 
Urlo o UJI~hO tun<lt,.utol '" ~roufC•-•• trl'"ll'''' "'"'' ,,. 
••llh•<r•a• •<Z•au•h :Ol ~•c.nouan •• trlf•1• ••tt• 1$ terf'1tirtal 
.:l•s ••~cn Contrtt.,.t••· 
l. •• "'"'''" :•• ...... , .... '""""' u.,. ...... .... ,, ,....... -
C~"Sioltr·~~· G~ lUt'rt'UU .!U •II~'IUI ai•lt$ ,, ··--~ U fii,\OI 
~Q"U•~•"~''· ''"' e oa;·~··• o• "'' •tat., '"<l••~••.,.•t• ,, •uu·tt•••• u~·•:o,. • -- -
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a. A Ull•ilu.se • .ts freodn,hl c serota •'""""'"'' ""' r•u• •u••"''u"''· t•• ce-e •• ••c\ttco'f•s ~~• '" t•:•rto n•c•ulirt••• 
sulo ,preuc•s uln •~'•rlll.tiU ... ,,..,.hs•c•s •• '"''' u '""'"' 
(IIIVtUfttU. <l'fOt l ... rh •• UR11C.I'"lt U '"I•CfJieS Utii~\Utl 
""'U Artlt• • u 111uressu on .. hil"ln t uw. •••r•sn dnu 

UTU,C. u· 
h•~ I• Cl Trlhttl s•llr• EQwllfiMI\al. 

Coet .. uh•l , 'r•<~dn 
I, •• 11 ... 111••1 11 IBJriU IY .. JI'IU drut Cl11tfttCU ~e lu 
•trt.lt CeRt~IUIII", ttt~'•ttfal aBI 11r•1'11 IC.f'ltCet. •••• U~rra a<o 
••••• •• terru•u• •• ••tr• ••n• Ct•truutr, •st·•''' >St~H• us 
!::!!'::,::~:~•tt;u. ltsp•us u tautçll, tiiCrn •••""'' , lll•thYfl' 

"'"'"''"'" 
Ut\Ç\1 U 

L•t h I·~ f• A" IC hei 
1. "' '''' • " '"1"''"""~" •• """ •••t• c••tl'tU•t• r•ltU••• ;, ••t.rU•; ,...,. •• d . .,e~. • ufa• Ct ''" '"""H'''" •• ... ''"'"""" "'"""''' "' .. •••••~l• dru '"ti'""''""'' •• •• ·f•s ""ti ,,,..,. • .,, 
soar• "•• t"""''''"• u•er.õe """" ''""-•f'~u • ,.,,., .. •• •••'•••• 
....... , ~. lllltl'l .... c. '-"'"""""· 

:. O c .. a..~tf••'· ll•ts lvtrlf!U•tn. '"'"''"'' tk"''" •• 
teiOIY .. , JltCII Cl rtiiUÇ'é• tq,.IJIII .. ,. tt "'" Nt•lfr, .... IH"G di 

~:,:~• •::· .. ~::,::, r•p;=u ::r ,:••;:":,,.!~~:~~. '!!'':::~! ::;:: 
~::=.::!:•!•c .. !f.,!::•:~~~. ::~:=~~~""" cnmn •• '''"'"· !"~'" 
!:,,,.,.,fu ':::;~!';!.!;,,1!~" tf~~~~~~·c:;"':;u:~~~ .:~.~:::!:~h· 

l. AI hts e r•t•LtH•c•l C• .... l•rt.t tl•tr&Uflte c11a l'lhl .. 
• '"'"'"• '"" .. "'•c;, 1 urct •• Ull h·rrlt6Pie •• ,.nttllrtlo 
trll•lt~l·. Ut•t••• Cll't• I .... J'nU1. t•lc CIH hrNI!CUU ltl'• 
"""'u1. '''"• .. ,,,. .. ~. • t•ltr•''•· c- t••tof• u _,.,,. 
''""'''"'' • U•ttlrtn. ••lto:•l'·~e~l• t unattlrn, "''"''''•· 
"'''"· c ... ,.. ••l.a •••ttl, ,,., .. ,, ... , ..... ••h ..... ~··· ........ . 
11 ,_,,..U& •irltl CoJ outl'l ,.,.~.. c: ... c~•u•tt, ••G•tltl lt.t•s H 
eiCtltl'tr" ''""' •• ""c.t""• tll'f'U,I'II• 
~. 0& U'ltttllrn u t.ri•JUI t1r1t0 ••••• u~rtdl'lel .,, 
"tl'ttl C:tiCriU.Cti IUtrll ""J"Itl& I •• t•IOtl'lll $11t11Uct& •• flt 
_., .... '"' ....... lot .. •t•• •• ", ..................... ,, ..... . 
&191;1101 1 ctrtt'L •• trl•s~c• III'UI ettlrlo """' •• lll'ltttl 
alf••••rtlirlll e t1 .. trU tun tl•tltl'll. 

IIUG.O UI 
ltCI•~KI .. IIO t• ("llfiCUH 

, Uc••G-tl 
l. 01 c""'UICUII .. •n~ttlllllttllo U Cll'tetrlt. .. 
•tiiiiU~IO e .t1 IICI"Ctl U ... INI III re .. ltUitt. ''" .... hrte 

"'"""""'' '"'' r..c:e•...c;lut c- d11tH •••• .,,,... 'J" CIBCrtUeto, ""'tUt t ,.rfllll .. flllf elttJ•• .. •ltOI'• M 
UlfONitt .. c .. U "l .... t. ltti .. IKIMI 111e Ct .... ;la. ' 
:r. Qrelw.taett, Utl ,.,u Clltf'ttt•t• •• reuni • "'"" •• 
RI• tctUtr.· ''"' fi I' .. •h llt.l'l 'Jtl ll'"l'lf Cll'r1C,rtl, 'tt 
ttc•"CU c••c•••••• tB'I. 11et "'''"••• '''' Ollrl ''"'' CI&Utt .. te 11 
,,,. ~· tiPtltro t:n•••• - · ':J 

, un;a 'UI 

t
' SII.,.IICI fi AwiiÇII 

1. . I C .. fONIIU• c• Cl "'eltll 1 tllrltiCitl '"' IIIU .... , 
...... u ....... ""'''· ....... u .. ''"'"'"'"' 1'1111 ............ . 
'""'''''', •• '""''"'" 1 ••uch chi I c1•t•1 ttts "' 11tt·rr,rf•cu IHcH•, ............... t.ltlltiiCI, Cllltll~1 tlrt• I10C1~r110C. Cl 
ll'l'le•tl .\(;lrCI. lta llaUir I Wlll•t•• trrtl ofe 11•1 tlfeHU t 
.,,.,,,~ .. , 1'9t.•lttlltll tt Dll'tltt lflttr•u•• .. '• n ••rt•~ 
.e,actna•t•• '""''''• •• nruc.lar. •••~~ .. ,, f!Un•sl•• 41 
""""111:1 .. ,,,,.. •• larra~Ju • C•nn llootrn •tn '-"•" ' •••eo 
••• ... ,. ..... , tu••••• •• fh111t •• 11 11 ,,, .. ,,., U lhJ: .., 

Ct••••'õl• ,,,., 1 •••'•ul• •• •••••••..,.•te 111~1u n •••a~•·•~· 
hrNII " aah ti 11 tr ltrtat"C 11 l't~C.. , ti C•nt~,le ·"• 
'••r•ult •• &tu lllcttu u""' • ~h"'"'' u A•ot~lc ~,·''· 
tsJt•tu •• ""crul .. :3 •• un•••• u au. 
z. .. ,.,.,,, c'"''""••trs •••~u'·••·l• ''"' • •:~•• 
••cttdl'le le11c1Ctll 111'1 ••PH1r ttt• Bf •Ou1ra-•t• 111,11:'0 "' 
•ti'IIOtw•l 'lrll I h '"tl'll Ul1 llfCHU Ct•trt & s•tur••:t ee1>U• 
ltf'IIOt•••• 11"1 t•t.Uhti'G .. f tr1~111t~l·~· •••~;Grtll t •~•Uh~4ol 
h "'•••u~ll tf•tt. t qwtll"'" '"tr1 ,._,,. ttntr• • ''~"'""\• tl 
hiiÇlt Chi I. 
J, AI f'trtl'l (lfi\"'U.lflt•l Uvtr(D 0 11< IUI ... ii,IH .;,, •• , 
••o;v••• ts tls,ulçlel nDrt o ut~ro•(t " ••••~'' tltttlhPG"' p~:. 
o,.,,,.,u,lt ., .a.u~ac. ,,,,, l"t"'""••••••'· ~ ht u ''"'"~•· •·••c• :. ~~==~~i!: ·::::. ··::~~:.!~;'',!;;: .. :~ :~~:!; .:· ::·~::~::: ~:' ,.!~ ;! 
taltlrlo ault 11 tttrtlcr•s u •••t'•o•ts ~·· tl&l ,.,,.,c.•oul. c~ 
Otti'ICorel ti ltrent.n ,,.. totfl~t• '"" U<if' ,,. .. CIJ•I "" ••~••<>"~·• 
III'NtlfiU •• ,,.,. ,,,..,.,t.,..ot • •~ '''~""""' 11 """'""DI su~atn> •• 
••~ t.1rr1t6rl• ttu .. • •• UoftrtraiBI" c•• •• r•fotrlltl nntiiCI#• 

::•r• " ''l;;!'':~::, '(~:;::i••u r..,,,,., "" hlttr ••• •~ •~•••nru 
•• '''•~•••t. ••••"~'"' n ti nostcl•~ '''"' • .. ,,,.,.,~c• u ,. ••çle 
""<le•tUs flt ,,.,,,..,. 3 CIUt lr~••t fUflltl telt D~t,.. hru 
c'"''"'"'"' ""-''''~lo ) •~t••••· 1111• •~ ''''""'"eu - '"'""o"'' 
••w.u fl<'tl Cortrn••~•· CtCa ''''' Ct~trnt"' ISS'I""••·Sr·~ tt 
'"'• ta 1•~ t•rrn•n•. 11 ••hq~" tfottln••"'' N'llt•• tnc~•~u 
l&rl ll'ttltlr t ••rtl'll>l' I IUt•CIIftl~ n I11U9111'11o 1 tr1,....11''"· 
I kt•t•• •• •te.. •• ••Y•t•*•· • "''" • ti ~rhUhs H ~··Go, anet • ••"•"t' o ••••·~"' ~~ 11111 n teru"•••· Cllt ""' ~~~ ~-·t.• 
C••trlu:oot•s tu•••arl u•1'••· u roce '••orht1. hlt 'lelluto~le c~ 
tut.r.t ltl'h C••tr~ttfttt. "' •l:tn • ••~ttr Htflt> ""~' ••· ~ r 
renh•ll cr ••ç~r,,.ç, •••• ct.,.t.cr ,. .. , tBI&\1 UIIP<:Ihu. 
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PROJETO DE LEI DO SENADO W 25, DE 1995 

Institui a revisão judicial dos valores atribuí
dos aos imóveis desapropriados, por iDteresse social, 
para fins de reforma agrária, e dá outras providên
cias. 

mcio.oa.l da ':insta. indenização". 
V ale acrescentar que a incidência de juros moratórias e 

compensatórios, matéria já sumula.da nos -tiiliUnais, leva a um 
acréscimo de 18% ao ano~ tendo como conseqüência o aumento do 
valor fmal da inaenização. 

Com efeito~ é :J:i&essárlo munir o Poder Público de procedi
O CoiigreSso Nacional decreta: mentes que pennitam su~ essa verdadeira sangriii, que ora gira 
.A.rt. 1 o A União,-de oficio ou a -:fe.que:mõ.eftto do Instituto em tomo de um bilhão de d6lares. só no sudoeste do Paraná,. além 

Nacional de Colonização e Refoona Ag<ária -lncza, poderá. exis' de lllOlltanle de igual valor em outtas regiões do país. 
ti:D.do ftmdadas :razões, requerer a IeVisão judicial dos valores atrl- Por outro lado, recordamos aqui que o direito pátrio con-
buídos à desapropriação por inletesse social par.t fins de refotma templa a possibilidade de que mesmo os casos que tenham sido 
agrária. mesmo os constilllÍdos por precarórios judici.ús pendentes objeto de SOD1ença já tiansltildas em julgado sejam reapreciados. 
de pagam.emo,,ofJ.Ciando em todos os atos o Ministério Público. Veja-se, por exemplo. a ação IeSCisória, ptevista nos arts. 485 a 
. Ail. 2" A vista do requerimento, 0 juiz snspender.l proviso- · 495 do c.sdlgo de Processo Civil. 

namente o pagamento e designará perito pãr.i proceder a nova ava- Dessa fotma, não há inOvação nem iD.editismo no que esta-
liação, que deveci. ser feita com base no valor do imóvel à época mos propondo. 
da desap!"J>>iação, concedendo-se a atualização monetãria cabível. O que não se deseja é que o instituto aa desapropriação de 
desde que não ultrapasse o valor de metcado do imóvel vigente na imóveis rmais para fmS de reforma agrária seja âesv.ü-tUãdo e 
data da impugnação. !Iallsformade em empree!ldimento luCill!ivo par.t proprietário e 

Ait. 3° A parte poderá e o Incra dever.í indicar assistente senridores inescmpolosos, distancia.ndo:.Se daS-nObres finalidades 
técnico do perito, aplicando-se, no que coober. as regxas do Códi- para aS quais foi criado. 
go de Processo Civil. - Ante o expoSto passamos a especificar, teenicanieute. o pro-· 

Art. 4°. Os valores porventliia pagos a maior pela União e jeto de lei de que ll2lamos: 
declar.ldos em sentença ser.io CCllSUlerados dívida ativa da Fazen- I) a lei colimada vai petmitir a impuguação, a qualquer 
da Ptlblica, sem prejuízo da responsabilidade civil e penal dos que tempo, ~s valores attibuídos aos imóveis desapropriados por inte
detam causa ou concoueram pano aumento injlstificado da de-- resse social ~ fins ~ :ref~ agrária, ain~ que fiXados em 
sapropriação. • - . c' 5e!ltel>ça de mérito tiansW.da em julgado. ao cnar uma llOVa espé. 

Ait. 5° Esta Lei entra em vi,gcr na data. de sua Publicação. cie de ação rescis6ria de interesse público~ Sem aS limitações~ 
Art. 6°Revogam-se as disposiçõeS em cOntrário.~- - embor.l com ela guarde semeJhança. no que respeita :los seu& fun-

damentos éticos; · 
JuslificaçiiQ 2) assim. se na ação rescis6ria a lei resguanla o diteito da 

A presente proposição objetiva a criação de instrumento le- parte eventualmente prejldicada., o presente projeto protege direta
gal que peo:nita a solução degmve problema que hoje afeta o pro- mente os imere_sses da União, daí por que não se limitar ao ptazo 
grama de refOJ:tDa ag<ária em nos"' Pais, com sérias repexcussões prescricional do art. 495 dO C6digo de Processo.Civil- CPC; 
sobre os cofres públicos. 3) é certo que ÍDlÍDle!as desapropriações foram objeto de 

Ocone que há sentenças que flXam valores de ~denizaç:ão -- sentença meramente homologatória,. o que ensejaria a rescisão dos 
de imóveis ~s pan fins de refO<ma ag<ária que ultra. atosjutídioos em geral. tal oomo pemlitido pelo art. 486 do CPC. 
passam. em mUito, os pt<ÇOS de mercado e mesmo os limites da Euu;tanto. a ação proposta nos te=s desse artigo apenas aJcan. 
w:oabilidade. çaria parte das ações de ~priação e ainda teria de se subme

. · - O caso mais. e&candaloso xefe:e-se às áreas (cerca de ter à tegra do art. 489 da mesma lei processtlal, dispositivo que 
510.000 heotares) desapropriadas pelo 1ncza no petíodo 1971-84, não suspende a execução da ação rescindenda. elemanto essenci.ú 
na região sudoeste do Estldo do Paraná, em deootrência de gmves · P"" a defesa do interesse público que este projeto propõe. espe
co_nflitos fundiários getados por &.neles e pela titul:ição indevida "!aJmente quando se sabe que a jurisprudência dos tribunais supe
ferta du.mnte os anos 1957-60 pelo govemo do Estado, já que as nores não adnllte sequer medida cautela> par.t suspender os efeitos 
tet:raS devolutas situadas na faixa de fronteira pertencem à UDião. - da coisa julgada em matéria :rescis6ria.; 

Apesar do ln= ter a:tgüído a nulidade dos títulos, a Justiça 4) o projeto, destarte, alcança todas as ações de desapropria-
concluiu que a discussão do domínio deveôa oconer em ações çãocomoobjetivoderesguardaraFazendaPúblicadevalore&ex
próprlas. tempo em que condencu a aulal:tJUia ao pagamento de cessivos, ao mesmo tempo e que, diferentemente da ação rescisó
acotdo com as avaliações efetuadas. cujo moma:nte gira em tomo ria. dispõe sobre a suspensão provisória do jiiz, do pagamento im
de US$1 bilhão, sendoquesónieD!e os autos de imeresse de Octa- puguado, al se aproximando da nova redação dada pela Lei n• 
vlano de Oliveiia Filho e <•ltros (cetea de 5.000 heaares) atinge 8.952194 (art. 1") do art. 273 do CPC. Lembr.unos. a propósito, 
US$60 milhões (US$12 mil por he<tare), enquanto, no mercado que a "rutela antecipada" que veio com a reforma do CPC. e que se 
imobiliário local, o ptoÇO do hectare gim em tomo de US$1 biÍl. constitui em signiíiCilivo avançO em fa<:e das limitações da medi
Em R.ibeiião Preto, Estado de São Paulo, onde se enOOiltr.lm as da cautelar, que a inspirou, embora dela se distancie por não ter 
texras a~táveis mais valorizadas do paíS; o preço-de mercado seu car.íter efêmero, no presente projeto avança ainda mais para 
da tem. SitUa-se ao redor de US$5 mil por hectare. o não'paga. ''"guardar integxalmente o interesse pu'l>Iioo, quando abandona a 
me~o, pelo Incra. dessas absurdas e fraudulentas jndenizaçôes po- solução facultativa da ''tutela" (o jliz poderá../') para a solução co
denam ter custado, em 1993. ao então presidente da autarquia, um gente do preseote projeto \'o juiz suspe.ndez:i._ "). Assim, a presta
pedido de prisão preventiva, pelo simples fato da devida cautela da ção jurisdicional cognitiva antecipatória é plena e os interesses da 
autoridade na defesa dos cofres públicos. União estarão amplameme resguanlados; 

As desapropriações par.t fins de reforma agrária. en!face da 5) por outro lado, os pedidos de cumulação dos jlíz.es (''res-
demom na tramitação dos feitos na Justiça, passam a ser um alto cindens" e ''rescissorium'~ estão natma.lmem.e implícitos na medi-
''neg6cio" para os expropriados, desxespei.tando o princípio consti- da em que caberá ao juiz detenninar nova avaliação e CX313I" nova 
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• ...:Requerimeiuo n• 942, de 1992, der Senador A!mir Gabriel 
solicitando, nos termos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei ciD Senado n'207, de !991, de antoria dD Sena
dor Márcio Lacerda. que institui o Estatuto do Garimpeiro e dá ou-_ 
tras providências.(framitando erà CODjUnto com o Projeto de Lei 
dD Sena® n• 271, de 1991, de autoria do Senador Lcmembetg 
Nunes Rocha, que instituí o Estatuto c!Ds Garimpeiros e dá outras 
providências.) 

-Requerimento n• 943, de 1992, dD SenaOOr Almir Gabriel 
solicitando, nos temtos regimentais. a iucb.Jsão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Sena® n'26!, de !991, de autoria ®Sena
dor Esperidiió Amin. que estabelece regras sobre -e salários 
e dá outta.s providências. 

-Requerimento n• 945, de !992, dD Senador A!mir Gabriel 
solicitando, nos teo:nos regimentais, a inC:lasão eoi 9rdem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n• 374. de 1991, de autoria do Sena
dor Márcio Lacerda, que dispõe sobre fabricação e o uso de páia-
raios Iadioativos e dá oottas providências. - -_ 

-Requerimento n• 946, de 1992, dD SenaOOr A!mir Gabriel 
solicitando. nos temJ.os regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei do Senado n• 37~.~de 1991. de autoria dD Sena
dor F=cisoo Rollembetg, que altera dispositivo$ da Consolidação 
das Leis dD Trabalbo-CLT e dá outtasprovidáncias. 

-Requerimento n' 947, de 1992, dD Sena<lor AlmirGabriel 
solicitando, nos termos regimentais. a inclusãO em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei do Senado n'387, de 1991, de autoria dD Sena
dor Nelson Wedeldn. que altera a redação de dispositivos da Con
solidação das Leis do T.abalho, a fim de ajlstá-lo ao disposto no 
art. 7', inciso XVII. da Constimição Fedeial 

-Requerimento n• 948, de 1992, dD Senador A!mir Gabriel 
solicitando, nos tem:tos regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n• 391, de 1991, de autoria dD Sena
dor Nelson Wedekin. que dispõe sobre o Estamto da Onlem c!Ds 
Advogac!Ds dD BiaSil e regula o exetcicio da profissão de advog;!.
c!D. 

-Requerimento n'949, de 1992,® Senador AlioirGabrie~ 
solicitmdo, nos teunos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n• 401, de 1991, de antoria dD Sena
dor Nelson Cameiro, que iiltera a Lei n' 5.550, de 4 de dezembro 

· ·de !986, que dispõe sobre o exetcicio da profissão de z<iote<:Dista. 
- Requerimetito n• 950, de 1992, dD Senador Almir Ga

briel. solicitando, nos teimOS regimentais. a inclusão em Ordem do 
Dia dD Projeto de Lei dD Senado n• 406, de 1991, de autoria do 
Senador Nelson Wedelcin, que alte.a a redação de dispositivo da 
Consolidação das Leis dD Trnbalho, a fnn de ajustá-la ao disposto 
no art. 7', inciso XVI, da Constituição Fed=l 

· - Requerimento n• 951, de 1992, do Senador A!mir Gabriel 
, solicitando, riOs teimOS regimell1ais, a iilclosão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n• 407, de 1991, de autoria dD Sena
dor Nelson Wedekin.que dispõe aedenciamento do delegado sin
dical e dá outros providências. 

- Requerimento n• 952, de !992, dD Senador A!mir Gabrie~ 
solicitando, noS termos regimemais, a incluSão enl Ordem-dó Dia 
ciD Projeto de Lei dD Senado n• 366, de 1991, de autoria do Sena
dor Márcio Lacenla, que dispõe solxe as opeiições "'lativas ao 
lixo tóxico e dá outras providências. 

- Requerimento n' 953, de 1992, do Senado< Almir Gabrie~ 
solici!ando. nos tennos regimelllais, a inclusão em Oidem do Dia do 
Projeto de Lei do Senado n'256, de 1991, de autoda do Senador Már
cio I=erda. que declaia o Pantanal Matogu>ssense área re=vada 
palll ex; fins e usos qtie espécifica e dá ootiãs providências. . 

- Requerimento n• 197, de 1993, do SenaOOr César Dias, 
solicitando~ nos teml.os regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 

dD Projeto de Lei dD Senado n• 107, de 1992, de sua autoria, que 
dispõe sobre a exploração. pesquisa e lavta de recursos minerais 
em teiias indígenas e na faixa de fronteira. 

-Requerimento n• 218, de.1993, do Senador César Dias, 
solicitando, n~lenoos- Ieginlentãis, a 1nclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n• 1!5, de 1992, de sua autoria, que 
dispõe sobre a comercialização e da distnbuição de comhlstivels 
automotivos e seus derivados e dá outras providências. 

-Requerimento n' 219, de 1993, do SenaOOr César Dias, 
solicitando, nos termOs regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Sena® n• 134, de 1992, de sua antoria, que 
altera a Lei n• 5.991. de 17 de dezembro de 1973, que "dispõe so
bre o controle sanitário do coméicio de drogas. medicamentos, in
sumos fanna.cêuticos e ccmelalos e dá outras providências". 

-Requerimento n• 1.020, de !993, do Senador João F=ça, 
solicitando, nos tennos regimelltais, a iDClusão em Ordem do Dia 

· dD Projeto de Lei dD Senado n• 82, de 1992, de sua autoria , que 
dispõs sobre a mjneaÇio em terias indígenas e dá oottas providên
cias. 

-Requerimento n"!.081, de !993, dD Senador Beni Ve.as, 
solicitando, nos tetmos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia _ 
dD Projeto de Lei dD Senado n' 136, de !992, de autoria ciD Sena: 
dor Ronan T!IO, que dispõe sobre o trabalhador na movimentação 
de m=adorias em geia!. 

- Requerimento n• 1.103, de 1993, c1D Senador Pedro Si
mon. solicitando, nos tennos regimentais, a .inclusãO em Ordem do 
Dia dD Projeto de Lei dD Sena® n• 70, de 1992, de soa antoria, 
que dispõe sobre a celebração de tratados internacionais pala a su
pressão do sigilo bancário tios casos de lesão ao património públi-
co. 

- Requerimento·n• 1.173, de 1993, dD Senador Beni Ve.as, 
solicitando. nos termos regimentais. a inclnsão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n'l44, de 1991, de autoria dD Sena
dor Di= Cameiro, que dispõe sobre o piso salarial ciDs p:of!Ssio
nais diplomados em engenharia, atqUitett>Ia, agronomia, geologia 
e química.. 

~Requerimento n• 1.174, de 1993, dD Senador Beni Ve.as, 
solic;itando. nos tennos regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n'257, de 1991, de a<ltoria do Sena
dor Mauricio Con-êa e oulros Senhores Senadores, que dispõe so
bre contnbuição palll a Seguridade Social relativa à com=ializa
ção da produção nllal 

-Requerimento n• 1.175, de 1993, dD Senador Beni Ve.as, 
solicitando, nos tecnos "'gimentais, a lt>clnsão em Ordem dD Dia 
dD Projeto de I:.el dD Senado n' 285, de 1991, de autoria do Sena
dor Fernando Henrique Cardoso, que admite parn oontagem de 
tempo de atividade a ÍII.Saição em autarquia controladora do exer
cício proCISSionaL 

- Requerimell1o n• 1.176, de 1993, dD Senador Beni V e=, 
solicitando, nos tec:nos regimentais. a inchlsão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senado n'323, de 1991, de autoria dD Sena
dor Fr.mcisco RollembeJ:g. que estabelece nOJIIl3S e teqUisitos para 
a pesquisa médica em seres humanos e dá outras providências. 

-Requerimento n• 1.177, de 1993, dD Senador Beni Verns, 
solicitando. nos termos regimentais, a iriclusão em Ordem do Dia 
dD Projeto de Lei dD Senadon'334, de 1991, de autoria ®Sena
dor Epitácio CafeteiÍa, que dispõe sobre aspectos lig;!.c!Ds ao exer
cicio ciD cfueito de gteve, de que trata a Lei n• 7.783, de 28 de ju
nho de 1989 e dá ootras providências. 

-Requerimento n" 1.178, de 1993, do Senador Beni Ve.as, 
solicitanc!D, nos tetmos regimentais, a inclusão em Ordem dD Dia 
dD Projeto de Lei dD SeDàâo n• 14, de 1992, de autoria do Senador 
José Eduardo, que autoriza a cria.çio de institutos de apo~tado-
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~ fixando valores, inclusive declmlldo aqueles eventual- com o poder público. -
mente pagos a maior pela União, sem pn:jlízo da uherior apwação -Requerimento n• 923, de 1992, do Senador AJmir Gabriel, 
de responsabilidade; solicitando, nos teonos regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 

6) enfim, a iniciativa que oai justif'ICOIIlOS se bartll<l~Jjza in- do Projeto de Lei do Senado n• 34, de 1992, de autoria do Senador 
te:iramente com as tegras ptocessuais em vigor. inovando adjeti- Márcio Lacerda... que dispõe sobre a proteção ao· trabaD:lador para 
vamente no sentido de proteger o :iDteresse pu"blico e, tal como a evitar a silicose e dá outcls providências. 
ação rescisótia, é Constitucional porque não ofende o direito, que -Requerimento D.0 926, de 1992. do Senador AlmirGabrieL 
não se adquire por fraude, dolo, sinmlação, ou viOlação da lei oo solicitando, nos teiin.os regimentais, a inclusão em Ordem do Dia. 
da coisa julgada. Aliás, qóaoto a ci>isa julgada. também oomo a do Projeto de Lei do Seuado n•358, de 1991, de autoria do Sena
tescisória. o projeto não a ofeude, na medida em que este instimto dor Nelson Wedekin, que regulamenta o inciso V do art. 203 da 
visa a gar.mtir independência do Judiciário em face dos outros po- Constituição Federal e dá outtas providências. 
detes (Executivo e Legislativo) que poderiam ooucettatem-se e -Requerimenton•928,de 1992,doSenadorA!mirGabriel, 
modificar, por lei, sentença judicial. No pt<SCilte projeto o juiz de- solicitando, """ tennos regimentais, a inclusão em Oidem do Dia 
cide. do Projefu de Lei do Senado n• 98, de 1991, de autoria do Senador 

Ante todo o exposto e tendo em vista a relevância da maté- Nelson Wedekin, que dispõe sobre a eleição do tept<SCiltante dos 
ria solicitamos o apoio dos nobtes colegas para a ·aprovação do tçthalhadCI[eS. 
projeto de lei que submetemos à apn:ciação da Casa. -Requerimento n• 930, de 1992, do Senador AJmir Gabriel, 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995. - Senador ~ solicitando, nos tennos regimen1ãis, a· ·inclusão em Ordem do Dia 
berto Freire. • do Projeto de Lei do Senado n• 80, de 1992, de autoria do Senador 

(À ."Com mão de Cowmmirlin,lusriM e Cidadania César Dias, que instimi o vale-refeição e dá ouuas providências. 
·--~ ~ -Requerimenton•93l,de 1992,doSenadorA!mirGabriel, 

-Decisão T enninaliva.) solicitando, nOs tettnos. regiment2is. a incfusâO em Ordem do Diâ-
O SR. PRESIDENTE (Teotôoio VIlela Filho)- Os proje- do Projeto de Lei do Senadon'83, de 1992,de autoria do Senador 

tos serão publicados e remetidos às Comissões. competenteS. ~ Nelson Wedekin,. que isenta. de Contribuição pua a seguridade so-
O SR. PRESIDENTE (Teotónio Vilela Filho)_ A Presi- cia1 a entidade beueficenle de assistência social que atenda aos 

dência ccmunica ao Plenário que a Comissão Diretora aprovou, requisitos que menciona. 
em sua reunião do dia 16 do corrente, os Requerimentos de Infor- -Requerimeni:On'932, de !992,doSenador A!mirGabriel, 
mações n"s 149, 150. 165, de 1995, dos Seuadores ioão Rocha e solicitando, nos tem10s regimentais, a inclusão em Oidem do Dia 
Gilberto Minmda aos Ministros mencionados. do Projeto de Lei do Seuado n• 223, de 1991, de autoria do Sena-

O SR. PRESIDENTE (Teotânio Vtlela Filho)- A Pres>- dor Odacir Soares, que iseÍlta de cOntribuição.paxa a seguridade 
dência camunica ao Plenário que declara pzej.Idicados e encami- social a entidade beneficente de assistência sooial que ateoda aos 
:cha ao Arquivo, nos temlos do art. 334, a; âo Regiiriento Ixrt.emo, requisitos que menciona. 
as seguintes matérias: · - -Requerimento n• 934, de 1992, do Senador Almir Gabriel, 

-Projeto de Resolução n• 201, de 1988, de iniciativa da Co- .solicitando, nos termos regimentais, a inclusão em Oidem do Dia 
missão Diretoia, que cria cargos em cOmissão do Gtupq-Direção e do Projeto de Lei do Seuado n• 103, de 1992, de autoria do Sena
Assessoramemo Superiores, ua Subse=taria de Comissões, e dá dor Márcio l.aoetda. que estabelece a obrigatodedade do cadastta-
outtas providências, memo das pessoas e estabelecimentos que fabriquem. ma.Iripulem 

- Projeto de Resolução n' 53, de !990, de iniciativa da Co- ou cqJ;!1Cicializem as substâncias que meuciona e dá ounas provi-
missão Diretin. que acres=ta o § s• ao art. 2• da Resolução n• dências. · 
·21, de 1980. e alteza o disposto em seu incisoll,e -Requerimento n'936, de !992, do Senador A!mirGabriel, 

· - RequerimentO n° 1.415, de 1993, de autoria do Sr. Sena- solicitando. nos tennos regimentais a inclusão em Ordem do Dia 
dor Antônio Mariz, solicitando, nos t=os regimetnais, a lrulscri- do Projeto de Lei do Seuado n• 123, de 1992, de autoria do Sena
ção. nos Anais do Senado. do artigo "Supn:mo já-decidiu", de au- dor Dirceu Cameiio, que introdnz aJtemções na Lei n• 4.886, de 8 
toria do Professor G=ldo Atah'ba. publicado no jomal Folha de de delcmbro de 1965, que "regula as ati.vidades dos teptosemantes 
S. Paulo. edição de 8 de dezembro de 1993. cometciais autllnomos". 

O SR. PRESIDENTE (Teotânio Vilela Filho)- A Presi- -Requerimenton•937, de 1992,do Senador A!mirGabriel, 
dênciã CO!Dllllica ao Plenário que deciaia pn:jldicados e encami- · 5olicitando, nos tetmOS regimentais, a inclusão em Oidem do Dia 
Ilha ao A.Iquivo, nos tetmos do art. 334, a, combinado com o art. do Projeto de Lei do Seuado n• 133, de 1992, de autoria do Sena-
118, § 3'. do Regimento Intemo, os seguintes requerimentos de in- dor Ronan Tito, que alteza o art. 256 da Lei n• 8.o69. de 13 de ju
clusão de matéria em Oidete do Dia: • - · lho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Crl:mça e do 

- Requerimenton• 140, de !992,do Seuador Maurício Cor- Adolescente, e dá ounasprovidências. 
Iêa. solicitando, nos t=os regimentais; a iliclusão em Ordem do -Requerimento n• 939, de 1992, do Senador Almir Gabriel, 
Dia do Projeto de Resolução n• 201, de 1988, de iniciativa ·da Co- solicitando, nos tetmOS regimentais, a inclusão em Ordem do Dia, 
missão Diietora, que cria cargos em coinissãó do Gropo-Di:reção e do Projeto de Lei do Senado D.0 139. de 1994 de autoria do Senaw 
Assessoramento Superiotcs na Subsecretaria de Comissões e dá dor Humberto Lucena.. que acrescenta parágrafo a attigo da Con
ounas providências. 5olidação das Leis do Tmbalho que dispõe sol= a paubora de 

-Requerimento n• 922, de 1992. do Senador Almir Gabriel, bens, nas execuções tr.ibalhistas. 
solicitando, nos te:anos regimentais, a mclusão em Oidem do Dia - RequerimenlO n• 940, de 1992, do Senador AJmir Gabriel, 
do Projeto de Lei do Senado n• 30, de 1992, de autoria do Senador solicitando, uos tetmOS tegimentais, a inclusão em Oidem do Dia 
Márcio Laoetda, que alteia os arts. 160, 163. 164 e 165 da Conso- do Projeto de Lei do Seuado n• 193, de 1991, de autoria doSeua
lidação das Leis do Tmbalho- CLT, criando a Cotuissão Interna dar Aluízio Bezena, que.altota os limites do Pl!Ique Nacioual da 
de Saúde e eltige a regularidade das empresas quauto aos ~ Seaa do Divisor, criado pelo Decreto n• 97.839. de 16 de junho de 
de segurança. higiene e medicina do ti3balbo pata conttatatem 1989. · 
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-Requerimento D0 1.239, ® _1993; do S~4or ~V eras. a inclusão em Ordem do Dia doo Pro,Fto de Lei do Senado 1;1° 176. 
solicitando, nos tennos regimenWs. a fuclusãO em Ordem do Dia de 1992. de-antoria do Se:Dãdor NelSon Wedekiri. Cjue dispõe sobre 
do Projeto de Lei do Senado n• 378, de 1991, de ~autoria do Sena- a política oaciooal de silirios e dá outias providências, pata o fm 
dor Loorembetg Nunes Rocha, que institui a Política Nacional de- de fustiwír o reajuste bimesttal 
Habitação, define o gereD.ciamento do SíSiima Naciooal de Habi- - Requerimento n• !.294, de 1993, do Senador João Roeba, 
tação e dá outras proVidências. · -· ·--- solicitando. nos termos do art. 17~ inciSo L do Regimento Interno, 

-Requerimento n• 1.240, de 1993, do Senador Beni V eras, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 177, 
solicitando, nos termos regimenrms, a inclusão em Ordem do Diá de 1992 de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre 
do Projeto de Lei do Senado n• 380, de 1991, de autoria do Sena- a compensação do •-">timo ~compulsório sobre a aquisição de 
dor Césãr Dias. que alteta a redação dos ãrts. 4°, SOe 6° da Lei n° veículos., instituído pelo Decreto-Lei n° 2.288,- de 23 de julho de 
3.999, de !5 de dezembro de !96!. 1986, Com O imposto some Prod1ltos Tndn<;tria!jzado< - !PI, na 

- Requerimento n• 1,241, de 1993, do Senador Beni V eras, .~ aquisição de veíenios autanotores de fabricaçW DaciõnaL ~ 
solicitando, nos temtos regimentais. a inclusão eni Oideri:t. do Dia -Requerimento n° 1.296, de 1993, do Senador João Rocha, 
do Projeto de Lei do Senado n• 404, de 1991, de autoria do Sena- solícitando, nos te!lDOS do art, 172 incisO I, do Regimento Intemo, 
dor Neison WedekiD., que 3!teia o""- 20 da Lei n• 8-036, de 11 de a ínolusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 71, 
maio de 1990, estabelecendo novas hipóteses de moVimentação, de 1992 de autoria do Senador César DiaS; que diSpõe sobre libe
pelo tiabalbador, de sua conta viDcula.da no Fundo de Gatantia do ração de câmbio para despesas com trata.meD.to de saúde no exte-
Tempo de Serviço- FGTS. rior e dá outras providências. 

-Requerimento n•!-242, de 1993, do Senado< Beni V eras, - Reqoerimenton•!.297,de !993,doSenadorJoão Rocha, 
solicitando, nos temLOS regimentais, a inclusão em Ordem do Dia solicitando, nos termos do art. 172, inciso l do Regimento Intem.o, 
do Projeto de Lei do Senado n• 175, de 1992, de autoria do Sena- a inclusão em~ do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 81, 
dor César Dias, que cria-no Estado dê-Roraima. a reServa Biológica de 1992, de autoria da Senadota Júnia :Marise, que veda a exigên-· 
Naciooal do Cavalo Selvagem e dá outias providências. cia de cont.mpartida nas o:ansferencias de ~ financeiros do 

-Requerimento n• 1,285, de 1993, do Senador João Rocha, Tesouro Naciooal aos Estados, ao Dístti1o Fedetal e aos Munící
solicitalido, nos teimos do art. 17'4 inciso l do Regimento Intemo, 
a inclasão em Ordem d.O: Dia do Projeto de Lei do Senado n° 3~ de 
1992, de antoria do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre i 
concessão de Ciéditos subsidiados às empresas que estão Sendo 
privatizadas ou a seus controladores. 

- Requerimento n• 1.286, de 1993, do Senador Carlos Pa
trocínio, solicitando, nos te!lDOS do art, 172, inciso I, do Regimen
to lntemo, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de-Lei do Sena
do n• !2A, de 1992 de autoria do Senador Márcio Lacetda, que 
dispõe .Obre a obrigatoriedade de utilização, nas operações de cré
dito rural, de !O% dos recunos captados em depósitos de poupan-
ça, . 

- Requerimenton°!,287,de 1993,do Senador João Rocha, 
solicitando, nos temlOS do art. 172. inciso I. do Regimento Intemo. 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de_Lei do Senado n• 121, 

. de 1992, de .autoria do Senador Neison Cameíro, que modifica o 
Decreto-Lei n• 911, de 14 de julho de 1969, que trua da alienação 
fiduciária. e dá outias providências, 

- Requerimento n• 1.288, de !993, do S""'!dor João Rocha, 
solicitando. nos tennos do art. 172, inciso I. do Regimento Imemo. 
a IDclusão en;t Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado D0 112. 
de 1992 de autoria do Senador César Dias, que alteiao art, 17 da 
Lei n" 8.177, de r• de IIl3IÇO de 199l,que dispõe sobre a renmne
ração do Fundo de Ga=tia do Tempo de Serviço (FGI'S):-

- Requerimento n• !.289, de 1993, do Senador João Rocha, 
solicitando, """ te!lDOS do art, !72, inciso L do Regimento Interno, a 
ínolusão em Ordem do Dia do 1'tQjeto de Lei do Senado n• 13!, de 
1992 de autoria do Senador G3riba1di Alves Filho, que alr= o art, 
53, inciso VI, da Lei n• 8-383, de 30 de dezembro de 1991, para deter
minar a conversão em UFJR das CO!llobllções previdenciárias no sex
to dias útil do mês subseqüente ao de sua axnpetência. 

-Requerimento n•!.29!,de !993,doSenador João Rocha, 
solicitando, nos termos do art, 172, inciso I. do Regimento lntemo, 
a ínclusão em Oidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 159, 
de 1992 de autc<ía do Senador M= Maciel, que dispõe sobre os 
<lepósitos de imeresse dos divexsos.serviçouociais~da índústtÍl! e 
do oométcio, 

-Requerimento n• 1.293, de 1993, do Senador JoãO Rocha, 
solicitando, nos temlos do art. 172, inciso I, do Regimento IDr:emo, 

pios. 
-Requerimento n• 1.298, de 1993, do Senador João Rocha, 

solicitando. nos texmos do art, 172, inciso I, do Regimento Intemo, 
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 38, 
de 1992 de antoria do Seuador· Nabor Júnior, que fixa limite má
ximo do valor de ressarcimento do selo especial de conlrole para 
cigarros e dá. outras providências. 

- Reqoerimenton•!.299,de !993,doSenadorJoão Rocha, 
solicitando. nos tennos do art. 172, inciso L do Regimento Jntemo. 
a ínolusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 19, 
de 1992 de autoria do Senador Pedro Simon, que dá nova redaçlio 
ao art, 23 da Lei n• 8-031, de 12 de abril de 1990, que criou o Pro
gxama Naciooal de Desestnilaçlio. 

, -Requerimento n• !.300, de 1993. do Senador João Rocha, 
solicitando, nos tenuos dq art. 1'72, I. do Regimento JD.temo. a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 9, de 
1992 de autoria da Senado!a Marluce Pinto, que institui dedoções 
de tnllutos pagos pelo oontnlluinte, para efeito de cálcnlo do im
posto de renda na declaJ:ação de ajuste annal da pessoa física, 

-Requerimento n• 1.301, de 1993, do Senador João Rocha. 
solicitando. nos- tetmos do art. 172. I. do Regimento ID.temo. a in
clusão em Ordem do Dia do PrOjeto de Lei do Senado n• 110, de 
1993, de autoria do Senador Neison Wedekín, que revigora as dis
posições do art. 16 do Deaeto-Lei n• !598, de 1977, ooncementes 
à dedotíbilidade de tn'bnlos e multas, par.o fim de apwação do lu-
cro real, e dá outras providências. · 

- Requerimento n• !.303, de 1993, do Senador João Rocha, 
Solicitando, nOs tem:J.os do art.. 172, I. do Regimento Intemo. a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 82 de 
1993, de autoria do Senador Lavoisier Maia, que estabelece restri
ções para a aplicação de lntlíoes de oom>ção monetária em opeta
ções de cróclito nnal-

- Requerimento n• 1.304. de 1993, do Senador João Rocha, 
solicitando, nos te!IIlOS do art, 172, I, do Regimento Intemo, a in
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 75, de 
1993, de autoria do~ Senador Álvaro Paobeoo, que dispõe some a 
rednçlio de multa e oon-eção monetária de débitos f=is. 

-Requerimento n•'r.306, de 1993, do Senador João Rocha, 
solicitando. nos teiiiJ.os do art. 172. I, do Regimento Intemo. a in-_ 
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rias e pensões, de base profissiooal, e dá outras providências. vidências. 
-Requerimento n' 1.179, de 1993, do Semeia Beni VetaS, - Requerimemo n' 1.217, de i993, do Senador Beni V =i, 

solicitando, nos ten:nos regimentais, a inclu~ cm Ordem do Dia solicitando, nos teimOS regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei doSenadon' 51, de 1992, de autoria do Senador do Projeto de Lei doSenadon' !2,de 1992,de autoria do Senador 
Odacir Soares, que dispõe sobre os diieitos do< cmdares de novas Mauricio CoaEa, que altera o art. 20 da Lei n' 8.036, de 11 de 
variedades de plamas (melhocistas). maio de 1990, pern"itiiJdo ao timlar de CODia vinculada no Fundo 

-Requerimento n' 1.180, de 1993, do Seoada Beni V eras, de Gar.mtia do Tempo de Serviço movimentá-la ao comp!ela!' 65 
solicitando, nos tei:mos regimentais.. a incfusão em Ordem.do Dia anos de idade. (frnmfiando em conjmto com o Projeto de Lei do 
do Projeto de Lei do Senado n' 53, de 1992, de autoria do Senador Senado n' 24, de 1992) 
Ftancisco Rollemberg, que pra'be o emprego de meteúrio e seus - Requerimetto n' 1.218, de 1993, do Senador Beni V eras, 
compostos não degradáveis em processo de aglutinação e amalga- solicitando, nos termos regimentais, a inClusão em Ordem do Dia 
mação do ouro e em outros processos industriais e artesanais, que do Projeto de Lei do Senado n' 25, de 1992, de autoria do Senador 
provoquem poluição na atmosfexa, no solo, nas coleções de água César Dias, que dispõe sobre a proibição de tealização de ensaios 
doce e no mar teiritodal, estabelece penalidade e dá outtas provi- clínicos nas· fases I e II no teste de f'amJaCOS produzido por tecno-
dências. logia esuangeira. 

-Requerimento n' 1.181, de 1993, do SenadO< Berii VetaS, -Requerimento n' 1.219, de 1993, do Senador Beni VetaS, 
solicitando, nos temlos regi.men.tais, a inclusão em Ordem do Dia solicitando, nos termos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei do Senadon'68, de 1992, de autoria do Senador do Projeto de Lei doSenadon'49,de 1992,de autoria do Senador 
Máicio Lacetda, que dispõe sobre o adicional de rellliJDer.lção as Humberto Lucena, que dá nova redação ao art. 3' da Lei n' 7.377, 
atividades penosas, e dá outtas providências. de 30 de setembro de 1985, que "dispõe sobre o exen:icio da pro-

- Requerimeilto n' 1.182, de .1!1\)3, do Senador Beni VetaS, flSSáode Secretário_edáouttasprovidências". 
solicitando, nos tcnnos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia - Requerimento n° 1.221. de 1993. do Senador Beni VeiaS~ 
do Projeto de Lei do Senado n' !01, de !992, de autoria do Sena- solicitando, nos tetmos regimentais, a mcluSão em Ordem do Dia 
dor Esperidiãó Amin, que acrescenta inciso e papíg<afo ao art. 20 do Projeto de Lei do Senado n' 144, de 1992. de autoria do Sena
da Lei n' 8.036, de 1! de maio de 1990, que "dispõe sobre o Fun- dorMárciol..acetda,que altetaa redaçãodoart. 24do Decreto-Lei 
do deGar.mtiadoTempo de S..Viço,edáouttas providências. - n'3.200, de 19 de abril de 1941, que dispõe sobre a OI)lanização e 

-Requerimento n' 1.208, de 1993, do Senada Beni Veru, proteção da famllia. _ 
solicitando, nos t= regimentais, a mclusáo em Ordem do Dia - Requerimemo n' 1.222, de 1993, do Senador Beni VetaS, 
do Projeto de Lei do Senado n' 74, de 1993, de autoria do Senador solicitando, nos tetmos regi,meatais, a iiJelusáo em Ordem do Dia 
Dirceu Carneiro, que mstitui o Progr;ama Nacioual de Bolsas de do Projeto de Lei do Senado n' 147, de !992, de autoria do Sena
Trabalho paza esmdantes carentes e dá outras providências. dor Márcio Lacetda, que dispõe sobre o recanhecimemo das con-

- Requerimento n' 1.209, de 1993, do Senador Beni VetaS, venções e acordos ooletivos de trabalho e dáouttas providências. 
solicitando, nos tetmOS regimentais, a mclusão em Ordem do Dia - Requerimentó n' 1.223, de 1993, do Senada Beni v.,.., 
do Projeto de Lei do Senado n' 58, de 1993, de autoria do Senador solicitando, nos tetmos regimentais, a incmsáo em Ordem do Dia 
Ftancisco Rollemberg, que concede aos idosos e aos portadores de do Projeto de Lei do Senado n' 86, de 1993, de autoria do Senador 
def!ciência os beneficios previstos no iiJciso V do ait. 203 da Júlio Campos. que dispõe sobre a contratação de empregados por 
Constitnição FederaL temporada em localidades nuísticas e dá outras providências. 

- Requerimemo n' !.210, de 1993, do Senador Beci~Veras, , - Requerimemo n' 1.224, de 1993, do Senacla Beni VetaS, 
solicitando. nos termos regi:menlais. a inchl.são-cm Ordem do Dia solicitando. nos temlos regimentais,. a inclusão em Ordem do Dia 
-do ProjetodeLeidoSeoadon'43, de 1993,de autoria do Senador do Projeto de Lei do Senado n' 164, de 1992. de autoria do Sena

. Ney Mar.mhão, que ãdita par.ig<afo ao art. Z' da Lei n' 8.641, de dor MáiciQ Lacexda, que discipliiJa a aplicação do inciso VIII do 
31 de maiÇO de 1993, que "estabelece IlOI!llas de contribuição ao art. 37 da Constituição Fedetal e dá outras providências. 
INSS dos clubes de futebo~ pan:elamento dos débitos, e dá outrns -Requerimento n' 1.235, de !993, do Senador Beni v.,.., 
providências". __ solicitando. nos tem1os regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 

- Requerimemo n' 1.211, de 1993, do Senac!a Beni V eras, do Projeto de Lei doSenadon'78,de 199!,deautoria do Senador 
solicitando, nos termos regimentais, a im:lusáo em Ordem do Dia Muco Macie~ que cria o Conselho Cui3dor do Progr;ama de For
do Projeto de Lei do Senado n' 55, de 1993, de autoria do Senador mação do Palrimôllio do Servidor P6blico (PASEP) e do Progcuna 
Júlio Campos, que dispõe sobre a movimentação das contas inati- de Jiltegração Social (PIS) e dá outras providências. 
vas do Fundo de Gar.mtia do Tempo de S..Viço, de que ttata o m- - Requerimemo n' 1.236, de 1993, do Seoada Beni VetaS, 
ciso vn do art. 20 daLein°8.036,de 11 de maio de 199(t solicitando. nos termos regimentais, a inclusão ein Ordem do Dia 

- Requerimemo n' 1.212, de 1993, do Senada Beni VetaS, do Projeto de Lei do Senado n' 85, de 1991, de autoria do Senador 
solicitando, nos teiiDOS regimentais, a inclusão em Ordem do Dia Femando Hemique Cardoso, que alteta a redação de dispositivos 
do Projeto de Lei do Senado n• 23, de 1993, de autoria do Senador da Consolidação das Leis do Trabalho, relativos ã segu.ança e me
Magno Bacelar. que institui a fómmla de ahJalização dos vãlores diciDa.dotrabaJho. 
mensais, básicos, utilizados paza os cálculos de quaisquer direitos -Requerimento n' 1.237, de !993, do Senada Beni Veil!S, 
trabalhistas., de natureza JV"'miária decorrentes de salário comis- solicitando. nos ten:nos regimentais, a inclu.são em Ordem do Dia 
sional e outras I'CIJlllileiã:ções variáveis. e dá ouD:aS providências. do Projeto de Lei do Senado n° 260. de 1991. de autoria do Sem-

- Requerimemo n' 1.214, de 1993, do Senacla Beni V=s, dor Muco Maciel, que regulamenta o art. !O da Coostimição. 
solicitando, nos tennos tegimentais, a incmsáo em Ordem do Dia -Requerimento n• !.238, de 1993, do Senada Beni VetaS, 
do Projeto de Lei do Senado n' 8, de 1993, de autoria do Senador solicitando, nos tennos regimentais. a im:lusáo em Ordem do Dia 
Hydelrel Freitas, que altera dispositivos da Consolidação, das Leis do Projeto de Lei do Senado n' 330, de 1991, de autoria do Sena
do Trabalho, paia determinar o pagamento antecipado aos traba- dor José Eduaido, que diSpõe sobre o exen:!cio da profissão de de-
IhadOies que receberem até três salários núnimos e dá oUtr.ts pro- tetive profissional e dá outras providências. 
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de dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive -Requerimento n° 1.343, de 1.993, do Senador João Rocb&,. 
suas entidades da AdmiD.isttação lnclireta, e dá outras providên- solicitando~ nos termos do art.. 172, I. do Regimento Intemo. a iD-
eias. clusão em ()Idem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 245, de 

- Requerimenton•t.331, de 1993, do Senador João Rocha, 1991, de autoria do Senador Francisco Rollemberg. que <fispõe 50-

solicitando, nos teimas do ait. 172, L do Regimento In~o. a in- bre a transferênCia de titularidade de contas e depósitos denomina-
clusã.o em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 1~ de dos em cmzados novos. -
1991, de autoria do Senador Eduardo Suplicy, que clispõe sobio a -Requerimento n• 1.344, de 1993, do Senador João Rocha. 
retenção do Imposto de Renda sobio rendimentos e ganhos de ca- solicitando, nos teimos do art. 172. L do Regimento Intemo. a in· 
pita! provenientes de fontes situadas no País. quando percebidos c!usão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 248, de 
por pessoas f'!Sicas ou ;nfdicas residentes ou domiciliadas no ex te- 1991, de autoria do Senadcc Ftancisi:o Rollemberg. que assegura a 
rior. cooperativas de produtores rurais prioridade nã aplicação de recur-

- Requerimento D.0 1.333, de 1993,. do Senador João Rocha. SOS proveiÜentes de programas de incentivos ÍlScaÍS para in:iplant.a.-
solicitando, nos temlOS do art. 172,. L do Regimento ID.temo. a in- ção de agroindústrias e dá outras providências. 
clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 347, de -Requerimento n• 1.345, de 1993, do Senador João Rocha. 
1991, de autoria do Senador A1mir Gabriel que alteta o Imposto solicitando, nos teimos do an. 172. L do Regimento Interno, a in· 
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Tí- clusão em Oidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 167, de 
rolos ou Valores Mobiliários, e dá outras providências. 1991, de autoria do Senador Júlio Campos, que fixa a contri'Wição 

-Requerimento n• 1.334, de 1993, do Senador João Rocha. mensal destinada ao rustoio do Plano de Seguridade Social dos 
solicitando, nos tei:mOS do art. 172, L do Regimento Intemo. a in- servidores públicos civis da Uillão, das autarquias e das fundações 
c!usão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 359, de públicas fedeiais. 
1991, de autoria dO Senador Humber)o Lu=, que diSpõe sobio o - Requerimento n• 1.346, de 1993, do Senador João Rocha. 
financiamento de casa propria, pelo plano de equivalência salarial solicitando, nos teimos do art. 172. L do Regimento Interno, a in
por categoria, prof"JSSional por intemtédio do Sistema Financeiro chisão em On:lem do Dia do Projeto de Lei do Senado D.0 180, de 
de Habitação. . . _ 1991, de autoria do Senadcc Francisco Rollemberg. que clispõe so-

. - Requerimento n• 1.336, de 1993, do Senador João Rocba, bre a taxa anual de admi:nistração dos= aplicados Do Flmdo 
solicitando, nos teimos do art. 172, L do Regimento Intemo, a in- de Aplicação Fmanceim (F AF). 
clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 399, de -Requerimento n•1.347, de 1993, do Senador João Rocha, 
1991, de autoria do Senadcc Telmo VJeira. que ena área de livre solicitando, nos terinos do an. 172. L do Regimento Interno, a in
cométcio no Municipio de Brasiléia, no Estado do Acre, e dá ou- clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 186, de 
tras providências. _ _ 1991, de autoria do Senadcc Francisco Rollemberg. que veda a uti-

- Requerimento n• 1.33S, de 1993. do Senador João Rocha, lizaçã<> de tabelas e de códigos como fonna de estabelecimento de 
solicitando,. nos teimes do art. 172. I. do Regimento Intemo~ a in- preços de bens ou serviços, e dá outras providências. 
clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 413, de - RequerimentO n• 1.348. de 1993, do Senador João Rocha, 
1991. de autoria do Senador Pedro Simoil. que autoriza a Petro- solicitando~ nos teimOs do art. 172, I. do Regimento Jntemo, a in
brás Química S.A. - PEIROQUISA a participar minoritariamente clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 1S7, de 
de sociedades de capitais privados no Pólo Pettoquímico do SuL 1991. de autoria do Senador Lourembeig Nunes Rocba, que altera 
)O<"'Jizado no Estado do Rio G=lde do Snl o inciso ill do an. 10 da Lei n• S.D36, de 11 de maio de 1990, que 

- Requetimento n• 1.339, de 1993,do Senador João Rocha. dispiíe sobre o Flmdo de Ganmtia do Tempo de Serviço, e dá OU· 

solicitando, nos teimOS do an. 172. L do Regimento Intemo, a in- tras providências". 
· ·clusão em ()Idem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 414. de - Requerimenton°1.349,de 1993,doSenadorJoãoRocha. 

· 1991, de antoria do Senador Pedro Simon, que cria a Zona de Pro- solicitando, nos teimos do an. 172, L do Regimento Interno, a in
cessamento de Exportação do MUDicipio de Rio G=lde, no Esta- clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n" 190, de 
do do Rio Grnnde do Sul 1991, de autoria do Senador Pedm Simon. que faculta pagamento 

- Requerimento n• 1.340, de 1993, do Senador João Rocha. do Imposto de Renda em cruzados novos. -
solicitando, nos teimOS do art. 172, L do Regimento Interno, a in· - Requeiimento n• 1.350, de 1993, do Senador João Rocha. 
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado D.0 416. de solicitando. nos temlos do art.- 172. I, do Regimento Intemo, a iD.-
199!, de autoria do SenadorLourembetg Nunes Rocha, que esta· clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 202. de 
belece normas gerais para substituição de cópia de nota f'!SCal ou 1991, de autoria do Senador Míicio Lacetda. que a=scenta dis· 
fattJra, emitida por processamento eletiônico de dados. por micro- positivos à Lei n• S.031, de 12 de abril de 1990. que "cria o Pro-
filme mediante saída de COII!pllbdor, e dáootniS providências. grama Nacional de Desestati2:1ção e dá outniS providências". 

-Requerimenton°1.341,de 1993,do Senador João Rocha. ·-Requerimento n•1.351,de 1993,doSenador João Rocha, 
solicitando, nos te=os do art. 172, L do Regimento Intemo. a in· solicitando, nos teimos do an. 172. L do Regimento Interno, a in
clusão em ()Idem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 231, de çlusão em Oxdem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 333. de 
1991. de autoria do Senadcc Mátcio Laamia, que clispõe sobre in- 1991, de autoria do Senador Oziel Carneiro, que clispõe sobio a 
denjzação aos proprietáiios de veículos furtados: ou danificados em cobrança dos tnl:utos federais, especia:.lmeme do Imposto sobre a 
estacionamentos com mímero de vaga snperior a cinqüellla, manti- Renda e proventos de qualquer natureza. previsto no art. 153, III. 
dos por estabelecimentos comerciais. da Constimição da República, e dá outias providências. 

-Requerimento n• 1.342. de 1993, do Senador João Rocha, -Requerimento n• 1.352. de 1993, do Senador João Rocha. 
solicitando, rios tetmos <lo art. 172, L do Regimento Interno. a in- solicitando, nos teimos do an. 172, L do Regimento Interno, a in
clusão em ()Idem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 242. de clusão em ornem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 315, de 
1991, de autoria do Senador Getson Camata. que detemJi!!a a libe- 1991, de autoria do Senadcc Pedro Simon. que cria condições para 
taçã.o dos cruzados novos vinculados ao Fundo de Defesa da Eco- a desconcentração industàa.I e estabelece sistemática de preços dos 
nomia Cafeeiia- FUNCAFÉ, e dá ootniS providências. proc!utos siderfugicos. 
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clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 67. de versão de cmzados novos :retidos no .13anco Central para aquisição 
1993, de autoria do SeDa<la- Gerson Camala, que pemri!e às ÍDStÍ· de veículos para uso na alividade de tianspOrte autôoomo de pas
tuições !ilan!Iópicas, esportivas e esmdantis. promover a distribui- sageiros (táxis). 
ção de ptêmios mediante sorteios, rifas, hillgos ou tômbolas, DaS -Requerimento n' 1.319. de 1993, do Senador João Rocba. 
condições que espedfica. solicitando, nos 1em1os do an. 172, L do Regimento Inlemo, a in-

- Requerimento n• !.307, de 1993, do Senador João Rocha, clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 99. de 
solicitando, nos teimos do an. 172, L do Regimento Intemo, a in- 1991, de autoria do Senador Miicio La=da. que autoriza a utili
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 66. de zação de cruzados novos proveD.ientes de contas das carteú:a- de 
1993, de autoria do Senador César Dias, que aaesc:enla parãgtafos poupança nnal para pagamento de financiamentos agócolas. 
ao art. 47 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991. que "insti- -Requerimento n• 1.322, de 1993. do Senador João Rocha. 
rui a Unidade Fiscal de Referência, altera a legislação do Imposto solicitando, nos teimos do art. 172, L de Regimento Intemo, a lu
de Renda, e dá outrns providências". - clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• !26, de 

- Requerim=ton• !.308,de 1993.doSenadorJoão Rocha, 1991, de autoria do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a 
solicitando. nos tetmos do art. 172. L do Regimento Intemo, a m~ importação e exportação de alimentos. 
clusão em Oidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 26, de -Requerimento n• 1.323, de 1993, de Senador João Rocha, 
1993 -Complementar, de autoria do Senador Máició La=da. que solicitando, nos teimos do an. 172, L do Regimento Intemo, a in
alrca o § 2' do art. 2' da Lei Complementar n• 24, de 7 de janeiro clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 128, de 
de 1975, que "dispõe sob:e concessão de benefícios {iscais por 1991, de autoria do Senador Eduaido Suplicy, que dispõe sobre a 
convênios celelxados pelos Estados e pelo Distrito Fed=L disponibilidade de bens e direitos de devedores da União por dívi-

- Requerimepto D.0 1.309, de 1993, do Senador João Rocha, da relativa a tributos e conmbuições fedetais e prevê a sua conver-
solicitando. nos tennos do art. 172. L do Regimento ~ a in- são em penhora.. 
clusão cm Ordem do Dia do Projeto· de Lei do Senado n° 19. de - Requerim.énto n° 1.324. de 1993. do Senador João Rochá... 
1993, de autoria do Senador Hydekel Freitas, que dispõe sobre a solicitando. nos teimes do an. 172, L do Regimento Intemo, a in-
concessão de estinmlos aos estaleiros de constru?<> naval. clusão em Oidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 139, de 

-Requerimento n• 1.310, de 1993, do Senador João Rocha, 1991, de autoria do Senador Louremberg Nunes Rocha, que altera 
solicitando, nos teimos doan. 172, L do Regimento Intemo, a in- aLein'7.827, de27 de setembro de 1989. 
clusão em Oidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 7, de - Requerimenton' 1.325,de l993,do Senador João Rocba. 
1993, de autoria do Senador Hydeckel Freitas, que ol:riga os ban- solicitando, nos teimes do an. 172, L do Regimento Intemo, a in-
cas e caixaseconômic3.soficiais aabriremcoi:ltãS-ae Cademetas de clusão em Otdem do Dia 4o Projeto de Lei do Senado n° 147, de 
poupança sem a exigência de limites mínimos de depósito, e dá 1991, de autoria do Senador Ronaldo &:agiio, que aJreia a Lei n• 
ootras pmvidências. 8.000, de 13 de Ill3IÇO de 1990. 

-Requerimento n• 1.311, de 1993, do Senador João Rocba. -Requerimento n• 1.326, de 1993, do Senador João Rocba, 
solicitando, nos teimOS do an. 172, L do Regimento Intemo, a in· · solicitando, nos tetmOS do art. 172, L do Regimento Intemo, a in
clusão em Otdem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• I, de clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 148, de 
1993, de autoria do Senador Álvaro Pacheco, que concede anistia 1991, de autOria do Senador Ronaldo Aragão, que dispõe sobre 
aos pequenos devedores da Previdência Social com débitos ante- IlOIIJlaS aplicáveis, à merenda escolar~ 
rioresa l'dejaneiro de 1989,sobre1Udo microempresas. -Requerimenton' 1.327,de l993,do Senador João Rocba. 

-Requerimento n• 1.312, de 1993, do Senador João Rocba. solic;itando, nos teimes do an. 172, I, do Regimento Intemo, a in
solicitando, nos teimos do an. 172, L do R!:gimento Intemo, a in- clusão em Ordem do Dia. dó Projeto de Lei do Senado n• 153, de 

. clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 8. de 1991, de autoria do Senador Rachid Saldanha Detzi, que altera a 
199!, de autoria do Senador Cid Sabóia de Carvalbo, que dispõe tedação do§ l'do art. 4'e o§ 2'do art.ll daLein' 7.827, de 27 
sobre a revisão dos benefícios de prestação continnada da l'!:evi- de setembro de 1989. que regulamenta o an. 159, inciso I, alinea 
dência Social. "c", da Consti!Uição Fed=L insti!Ui o Fundo Constirucional de Fi· 

-Requerimento n• 1.313, de 1993,do ~João Rocba. nanciamento None - FNO, o Fundo Constitucióna! de F'mancia
solicitando, nos teimos do an. 172, L do Regimento Intemo, a in- meDlo do Noroeste - FNE e o Fundo Consti!Ucional de F'mancia
clusão em Otdem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 40, de meDlo do Centro--Oeste- FCO e dá outtas providências. 
1991·, de antoria do Senador Mán:io La=da, que dispõe sobre o -RequerimentO n• 1.328, de 1993, do Senador João Rocba. 
:reajuste das prestações mensais nos contratos de :financiamento fir~ solicitando. nos tennos do art. 172. L do Regimento Intemo. a in-
mados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 154, de 

-Requerimento n• 1.314, de 1993,do Senador João Rocba, 1991, de autoria do Senador Rachid Saldanha Derzi, que alteta a 
solicitando, nos teimOS do art. 172, L do Regimento Intemo, a in- tedação do incisO I do art. 13 e dos "caf'lts" dos arts. 14 e 20 da 
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n° 41. de Lei rl~ 7 !627. de 27 de setembro de 1989. que regulamenta o art. 
1991, de autoria do Senador funcisoo Rollembetg, que insti!Ui o 159. inciso L alinea "c", da Constiruição Fedeial. insti!Ul o Fundo 
seguro especial obrigatório px danos causados ao meio ambiente. Constirucional de FiDanciarnento Norte- FNO. o Fundo Constitu-

- Requerimento n' 1.315, de 1993, do Senador João Rocha, cional de Financiameuto do N<Xdeste - FNE e o Fundo ConstiiU· 
solicitando, nos teimOS do art. 172, L do Regimento Intemo, a in- cional de Fmauciamento do Centro-Oeste- FCO e dá outtas pro
clusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 49, de vidências. 
1991, de autoria do Senador Mátcio Lacerda, que dispõe sobre o -Requerimento n• 1.329, de 1993, do Senador João Rocha, 
Salárlo-Familia do trabalbador e dí outtas providências. solicitando, nos termos do art. 172, L do Regimento Intemo, a in-

-Requerimenton• 1.316, de !993,do Senador João Rocha, clusão em <lidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• !55, de 
solicitando, nos teimes do art. 172, L do Regimento Intemo, a in- 1991, de autoria do Senador Miicio La=da. que altera dispositi
clusão em Otdem do Dia do ProjeiU de Lei do Senado n• 59, de vo da Lei n• 7.976, de 27 Cle dezembro de 1989, que "dispõe sobre 
1991, de autoria do Senador Mamício Conia, que autoriza i con- o ref'mauciamento pela União da dívida extema de IOSpOUSabilida-
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ReqUerimento n• 1.353. de 1jr,)3. do Setidor João Rocha. do Projeto de Lei do Sen•do P.• 124 •. de 1993. de-sua •·~ q-oe 

solicitando. 110s tem10s do art. 172. I. do Regimento Interno. a in- dispõe sobl:o a obrigatoriedade da iodação do sal (clon:to de sódio) 
clusão em Onlem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 314, de e dáoutiasprovidências. 
I991. de autoria do Senador Márcio Lacerda. que direciona os xe- -ReqUerimento n• 448. de I994. do Senado< Iram Saraiva. 
cursos provenientes de Cadernetas de Poupança para o fiDancia.- solicitando, noo~ós regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
mento de habitações e dá ooti3S providências. do Projeto de Lei do Senado n• I66. de 1991. de sua autoria. que 

-ReqUerimento n• 1.355, de 1993, do Senador João Ro- instimi o Programa Nacional de Incentivo ao Esporte- PRÓ-ES
cha. solicitandO, ne>S termos do art. 172. I. do Regimento Inter- PORTE. e dá outias providências. 
no, a inclusãO em- Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado - Requerimento n° 449, de 1994~-do Semdor Iram Sar.riva, 
D.0 309, de 1991. de autoria do Senador Francisco Rollemberg. solicitando, nos termos regimentais a inclusão em Ordem do Dia 
que dispõe sobre a prorrogação por -cento e oitenta dias dos do PrOjeto de Lei do Semeio D.0 216, de 1991. de sua autoria. que 
vencimentos das conca.s de água. hlz. telefone, gás encanado, alteia a sistemática de transferência de financiamento destinado à 
impostos, taxas e prestações do sistema financeiro de habitação aquisição da casa propria. 
ao trabalhador amparado pelo Seguro Desemprego, e dá outras - Requerimento D.0 450, de 1994, do Senador ham Saraiv~ 
providências. solicitando, nos tennos regimentais,. a inclusão em Ordem do Dia 

-Requerimento n"l.356,de !993,do Senador João Rocha, do Projeto de Lei do Senado n"ll7, de I993, de sua autoria, que 
solicitando, nos termoS do art. I 72, I. do Regimento Intemo. a in- dispõe sobl:o a forma de obtenção do titulo de doutor por concur.;o 
clusão em Oidem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 3D I. de livxe de defesa de tese e dá outias providências. 
199I. de antoria do Senado< Márcio Lace!da. que detennina dota- -ReqUerimento n• 567, de I994, do Senado< Jonas Pinhei
lhamento no relatóiio previsto no § 3" do art. 165 da Coostituição xo, solicitando, nos termos do art. 172, I. do RegimeD10 !nle!:llO, a 
Fede<'~!, e no quadro demonsttativo do Balanço Geia! da União inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• I69. de 
dos recursos efetivamente aplicados 'e:fu programas de iii:ig:ação. 1991, de sua autoria, que. passa ao dottúnio do Estado do Amapá 

- Requerimento n° 1.357. de 1993. do Senador João Ro- _as tetraS pertencentes à UDião, e dá _outras providências. 
cha, solicitando, nos termos do art. 172, I. do Regimento Inter- -Requerimento D.0 649. de 1994, da Senadoia Júnia Marise, 
no, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado solicitando, nos tennos regimentaiS~ a _ConVocação do Ministro da 
n• 300, de 1991. de autoria do Senador Louremberg Nunes Ro- Integmção Regiooal. Aluísio Alves. pua prestar, perante o Plená
cha. que autoriza a abertura de liDha especial de credito nas ins- rio d_o Senado Fedeta!. infotmâções sobre Projeto de Transposição 
tituições financeixas oficiais para a aquisição dos veículos das Aguas do Rio São Fl'2llcisco. 
abrangidos pelo Lei n• 8.199. de 28 de junbo de I991, e dá ou- -ReqUerimenton"962.de I994, doSenadoi:JarbasPassari-
tras providências. Dho. solicitando, nos tei:mcis do art. 172, inciso l do Regimento 

- Requerimento D0 1.358, de 1993, do Senador João Ro- Intemo, a inclusão em Oidem do Dia do ProjetO de Lei do Senado 
cha, solicitando. nos termós do art. 172. I, do Regiment<> lnter- n• 133, de I993. de sua autoria, que acrescenta pari.gtafo ao art. I I 
no. a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado da Lei n•7.827,de27<le setembro de 1989, afim de:redllziracor
n• 255, de 1991. de autoria do Senador Mátcio Lacerda, que dá IOÇiio monetária dos financiamentos dos p:rod!nores =is. 
novaredaçãoaoart.1"daLein"4.728,de !4dejulhode 1965, ~ ~ -ReqUerimento n• !.034, de I994, do Senador João Ro
e dá outtas providências. · cha. solicitando, !lOS termos do ait. 172, I. do Regimento Intemo, 

-ReqUerimento n• I.359, de I993. do Senador João Rocha. a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n• 70. 
solicitando, nos t.eiiD.OSdoart.l72, inciso!. do Regim.entolmemo, de 1?94, de autoria do Senador Moisés Abrio, que dá nova reda
a inclusão em Oídem do Dia do Projeto de_Lei do Senado n"267, ção ao art. I6 da Lei n• 7.827. de 29 de setembro de I989, que 

. de 1991-Complementatide autoria·do Senador Cid Sabóia de Car- "institui o Fundo Constitllciooal de Fmanciamenlo Norte - FNO. 
. . valho, que regulamenta o inciso VR do art. 192 da Coostituição o Fundo Constitucional de Financiamento do Noroeste- FNE e o 

Fedei3l. que se refere aos critérios :restritivos da t.tansferência de Fundo Constimcicmãl de Fmanciamento do Centro-Oeste - FCO 
poupança de regiões com :renda inferior à média nacional para ou- e dá outras providências. 
tras de maior desenvolvimeD10. · -ReqUerimento n"158. de 1995, do Senador Ámeo Me!lo, so-

- Req11erimento n• 1.360. de I993, do Senador João Ro- licilando, nos temlOS do art. 172. L do Régimento Intemo, a inclusão 
cha, solicitando, nos leiiilOS do art. I72, inciso I, do Regimento emOitlemDoDiadoProjetodeDecretoLegisla!ivo n• IDO. de 1994. 
Interno, a inclnsão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Se- de suallllloria, que dispõe sobre arealiução de plebiscito pua criação 
nado n• 282. de I991, de autoria do Senador Francisco Rollem- dosTe:aitórios"doA!toRioNegroedoAltoSolhnões. 
berg, que permite o abatimento das despesas dO creche paia O SR. PRESIDENTE (Teotimio Vilela Filho)- Sobl:o a 
fms de apuração de tenda líquida sujeita ao impoSto sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário. 
renda progressivo. 

-Requerimento n• 145, de 1994. do Senador Gilberto Mi
randa. solicitando. ri.os-temlos regimentais~ a convocação do Mi
nistro de Estado da Fazenda, !""" prestar, per.mte o Plenário do 
Senado Federal. informações sobre as negociações relativas à 
aquisição de títulos pelo Brasil como gar.mtia necessária à conclu
são do acordo com os credores intemacionais do País. 

-ReqUerimento n• 248. de 1994, do Senador M=o Macio!, 
solicitando~ nos tennos regimentais. a retiiada. do Projeto de Lei do 
Senado n• 23. de 1994, de sua autoria, que altera dispositivo da 
Lein"8.I67, de I991. . 

-ReqUerimento n• 447, de 1994. do Senador Iram Saraiva. 
solicitando, nos tetmos regimentais, a inchlsão em- Ordem cro Dia 

O Sr. ] 0 SecretárirJ em exercício, Sr. José Eduarc:Jc 
Dutra. procede à leitUra da segui111e: 

OF. GSBS n• 022195 BtaSilia, 22 de fevereiro de I995 

Senhor Presidente. 
Consoante o art. 39~ alínea a, do Regimento Intemo do Se

nado Federal, COIIl1lDico a Vossa Excelência. que estarei me au
sentando do País, oom destino ao Continente Emopen. a fim de 
participar de eventos pxomovidos por O!;ganizações N'ao Gover
namentais OGNs, no perlodo de 23 de fevereiro a 10 de março 
do ccm:en.te. 

Na oportunidade, manifesto meus sentimentos de ele
vada consideração e respeito.- Senadora Beoedita da Silva. 



Fevereiro de 1995 ANAIS DO SENADO FEDERAL 3H 

o'SR. PRESIDENTE (Teotônio Vil~la Filho)-A co.,;,;
cação lida vai à !'lblicação. 

Esgotado o tempo destinado ao Expediente.. 
Passa-se à 

ORDEMDODIA 
As matérias constantes da pauta da presente sessão, nos 

termos do Regimento Interno, deverão ser apreciadas em sessão 
secreta. 

Solicito aos Srs. funcionários aS providênCias Iieces.:· 
sáriaS~ a fim de que seja respeitado o dispositivo Iigiiaen
tal. 

(A sessão transfcmna-se em secreta às 18h52min e volta a 
ser pública às 19h30Din) 

São os seguintes os itens apreciados em ses~o seçreta 

-I-
MENSAGEM N" 427, DE 1994 

Escolha de Chefe de Missão Diplomática 

Disalssáo, em tumo ÚllÍCO, do P=cer da Comissão de Re
lações Exteriores é Defesa Nacional sobre a Mensagem n° 427, de 
1994, pela qual o SC!lhor Presidente'da República submete à deli
beração do Senado o nome da Senhcn THEREZA MARIA MA
CHADO QUIN1ELLA, Millistta de PrimeiJ:a Classe da C=eira 
de DiplomatA. P""' ex= a função de Embái<adoia do B=il 
junto à Federação Russa. 

-2-
MENSAGEM N"9, DE 1995 

Esc:olha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em tumo único, do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Me~gem n° 9~ de 
1995 , pela qual o Senhor Presidente da Repúj>lica submete à de
liberação do Senado o nome do Senhor JOSE ARTUR DENOT 
MEDEIROS, Ministro de Primeira Classe da CaneiJ:a de Dipjo
mata. para exereera função de Embaixador, C:tefe da.Delegação 
P=ente do B=il junto à Associação Latino-Americana de 
Integtação. 

-3-· 
MENSAGEM N" 11, DE 1995 

Esa~lha de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão1 em tnmo único. _do Parecer da Comissão de Re
lações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem. n° 11, de 
1995, pela qual o Senbor Presidente da República submete à deli· 
beração do Senado o nome do Senhor AFFONSO CELSO DE 
OURO-PRETO, Ministro de PrimeiJ:a Classe da CaneiJ:a de Diplo
mata, para !"'=a função de Embaixador do Brasil junto à Re
pública da Austcia. 

-4-
MENSAGEM N" 12. DE 1995 

Esc:o~de Chefe de Missão Diplomática 

Discussão, em lllmo ÚllÍCO, do P=cer da Comissão de Re
lações Exteõores e Defesa Nacional sobre a Meo.sagem n' 12, de 
1995, pela qual o Senhor Presidente da Rc;pública sub-e à deli
beração do Senado 110me do Senhor JOSÉ VIEGAS FILHO, Mi· 
nistro de PrimeiJ:a Classe da C=eira de Diplomata, para exex<er a 
função de Embaixador do Brasil jmto ao Reino da Dinam.m:a. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A PreSidência con" 
voca. sessão exttaordinária a realizar-se hoje, às 19h35min. com a 
seguinte. 

ORDEM DO DIA 

Item único 
REQ1JERIMENTO N" 114, DE 1995 

Votaçào, emtamoúiDCo._ d0Reiplerimenton° 114,de 1995, 
do Senador Lourival Baptista. solicitando, nos termos regimentajs 
a tr.msctição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intilnlado As 
bases do diálogo, de autoria do Embaixador do Bmsil, em Was
hington (EUA), Paolo-Tarso Fledla de Lima, publicado 110 Jornal 
Folha de São Paulo, edição de 19 de janeiro de 1995. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo 
a tratar, está encenada a sessão. 

(Levanta-se a sessão àr J9h33min..) 

_Ata da 63 Sessão, em 22 de fevereiro de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50' Legislatura 

~ EX1RAORDINÁRIA-

Presidência do Sr. José Samey 

ÀS 19 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN· 
TESOS SRS. SENADORES: 

Ademi:r Andrade - Alexandre Costa - Antônio Carlos 
V aladares - Antônio Carlos Magalhães ~ Arlindo Porto -
Artur da Távola- Benedita da Silva- Beni V eras- Bemar
do Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocinio - Carlos 
Wílson - Casildo Maldaner ~ Coutinho Jorge - Edison Lo
bão - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes -
Emandes Amorim - Esperidião Am:in - FernandO- Bezerra -
Flaviano Melo - F'I2llcelino Pereira - Freitas Neto- Geraldo 
Melo - Gérsoo Camata - Gilberto Miranda - GiÍvam Borges 
- Çiuilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena 
- !ris Rezende - Jáder Barbalho - Jefferson Peres- João 
França- João Rocha- Joel de Hollanda- Jooas Pinheiro -
Josaphat MariDho- José Bianco- José Agripino- José AI-

ves-JoséEduazdoDutm-JoséFogaça-Josélgnácio-JoséRo
berto Arruda- José S~y- Júlio Campos- Lauro Campos
LeomarQuü:t.t.a.ililha-I.&vy Dias.:.. Lucidio Porte lia- Lúcio Al
cântara-LúdioCoelho-LuizAlbettodeOiiVeira-MarinaSilva 
-MauroMiranda-NaborJúnior-NeySuassuD.a-OdacirSoares 
-OsmarDias-PedroPiva-PedroSimon-RamezTebet-Re-
nanCalheiros-RobertoFreire-:-RobertoRequião-RomeroJucá 
-RomeuTuma-RonaldoCunhaLima-SebastiãoRocha-Sér
gioMacbado-Teoi.ônio VilelaFilho-V almirCampelo-Vilson 
Kleinübing-WaldecWmelas. 

SR. PRESIDENTE (José Samey) - A lista de presença 
~sa o comparecimento de 76 Srs Senadores.. Havendo número 
regimental, declaro aberta a sessão. · 

Sob a proteção de Deus, iDiciamos ~sos trabalhos. 
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Sobre. a mesa. requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1° Se-
cretário -

tan (EUA), P.wlo Tar.;o Flecha de Lima. pablicado no Jomal Fo
lha des.?aulo. edição de 19 de janeiro de 1995. 

Sobre a mesa,. ~erimento que será lido pelo Sr. ! 0 Secre-
tário. 

O Sr. JO Secretário em aerc!cio, Sr. José Eduardo 
Durn:z procede à kirura da seguinte: 

REQUERIMENTO N• 220 DE 1995 O Sr. ZO Secretário em exercfcio, Sr. José Eduan!o 
_ Dzamprocedeàleitumdaseg~: · 

Nos t.emws do artigo 154, pa.rágcúo único~ b, do Regimen-
to Intemo, IOqUeiro que Dão seja realizada Sessão do Seoado nos REQUERIMENTO W 221. DE 1995 
dias 27 e 28 do cornmte e 1• de março próximo. nem haja expo- Nos t=os do art. 315. oombiDado oom alínea "c" do art. 
dienre em sua Secretaria. . 279 do RegimentO Tntemo. IOqUeiro adiamento da votação do Re- · 

Sala das Sessões, 22 de fevereiro de 1995.- João Rocha- querimento n•114/95. 
Luádio Portella- Freitas Neto. Sala das Sessões. em Z1J2 de 1995.- Reo,an Calheiros. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - E!n votação o te-
. o SR PRESIDENTE (José Samey)- Em VO~ o rcque-quenmento. 

Os Srs.. Senadcxes que o aprovam peo:naneçam como se rimemo. 
acham (Pansa.) Os Sr.;. Senadores que o aprovam pennaneçam como se 

~provado. acham (Pausa.) 
Será cumpiida a dehbetação do Plenário. Aprovado. 
Sohm" "'"'"""' ,..&,.:,... .-......... ;:.... _ ~~----~-c .. 1 o~.... Será cumprida a deliberação do Plenário. 

O !Jr.] 0 Secretário em aereú:W;Sr.José Eduardo 
Dutm. proa de à seguinte kinua: 

OFÍCIO GSAA W 013195 Bmsilia. 6 de fevereiro de 1995 

Senhor Presidellte: 
Como 1lDicà Senador eleito pelo Partido Socialista Brasilei' 

ro- PSB. e. portanto. oaqualidade de Llderdeste Partido. tenbo a 
satisfação de dirigir-me á V. Ex .. para infOI:Dl3I'-lhe que pretende
mos compor as Ccmissões Permanentes nesta 1 .. SeSsão Legislati
va Ordizlária da 50" Legislatura, como membro tirular das seguin
tes Comissões: 

Comissão de Constillliçio. Justiça ·e Cidadania- CCJ 
Comissão de Assuntos Econômicos- CAE 
E como membro suplem.e das seguintes ComisSões: 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional- CRE 
Comissão de Assuntos Sociais- CAS . . . 
Aproveitando a oportunidade renovo a V. Ex .. miDh-as ex-

pressões majs elevadas de estima e consideraçio. 
Atenciosamet!le.- Senador Ademir Andrade, Uder do PSB. 

. OFÍCIO W 032195 Br.osí!ia, 20 de fevereiro ·de 1995 

Senhor PJ:esic:!Cnte: _ .. 
TeDb.o a homa de dúigi:i-me a V. Ex .. para "indicar o meu 

nome paxa integ<ar as Comissões Permanentes do Seoado Federal. 
cOJJ.fOIDle abaixo discrlminado: 

Titular: 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-.cCJ 

· ComissãO-de Assu.ntos Econômicos- CAE 
Suplente: 
Comissão de Assuntos Sociais- CAS 
Comissão de Relações Exteria:es e{)efesa NacioruU- CRE 
Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex .. expressões da 

mais alta estima e consideraçãO. --
Cordialmente,- Seoad<x Roberto Freire, Líder do PPS-
0 SR. PRESIDENTE (,losé Samey)- Os Oficias lidos vão 

à publicação. 
ORDEMDODIA 

Item! 
REQUERJMENTON-114. 

Votação, emmmoúnico. doRequerim~ n° 114,de 1995. 
do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos tennos regimentais, 
a -=içio. nos A1Ws do Senado Fec!=l. do artigo ~ As 
bases do diálogo. de antoria do Embaixada< do Btasil, em W ashJng-

O SR. PRESIDENTE (José Sanley)- A Presidência. nos 
tem:J.os do art. 78 do Regimento In:temo. designa os membros dã.s 
Comissões Permanentes do Senado Fedem!. de acordo com as io.-· 
dicações das Lider.mças. 

S_obre a ~ ~caç~. que serão lidas pelo Sr. 1 o Secre
tário. 

O Sr. Jf' Secretário em exeriíae~ Sr. José Eduardo 
Duzm procede à s~uinre leitura: 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS 

(27 tituÍares e 27 suplentes) 

Gilvan Borges 
Gilberto Miianda 
Ney Suassuna. 
ODOfre Quinan 
Carlos Beze1n 
Femando Bezemo · 
RamezTebet 

Fr.mcelino P=ira 
V!lson"Kleinübing 
Jonas PíDbeiro 
Edison Lobão 
Fteitas Neto 
JoãoRocta 

- Carlos Patrocínio 

Bem V eras 
Jefferson Peres 
PedroPiva 
Getaldo Melo 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PPR 

· Suplentes 

Jader Barbalho 
Mamo Minmda 
FlaViano Melo 
Ronaldo Cunha Lima 
Pedro Siroon 
Casildo Maldaner 
GeiS<lll eamau, 

Joel de Hollanda 
.Josap.at Marinho 
w aldeck ()melas 
RomeroJucá 
José Bianco 
Élcio Alvares 

.Alexandre Costa 

Carlos Wilson 
Ludio Coelho 
Séigio Machado 
Lúcio-Alcanta:ra 

Esperidião Amin _ . --~ L«>:nar Quintanilha 
Epitácio Cafeteira Lúcidio Pottela 

PT 

Lauro Campos José Etirumlo Outra 
Etirumlo Sup!icy 
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PP Ney Suassuna Casildo Maldaner 

JoãoFr.mça Bemardo Cabr.U PFL 
OsmarDias José Roberto Arruda GuiJheime Palmeira Carlos Patrocínio 

PTB Edison Lobão ·. Antônio Carlos Magalhães 
V almír Campelo Marluce Pinto Ja;é Bianco Hugo Napoleão 
Arlindo Porto Luiz Alberto de Oliveira Élcio Álvares José Agripino 

PDT Francelino Pereim Freitas Neto 

Sebastião Rocha Dazcy Ribeiro Josapbat Marinho RomeroJucá 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS PSDB 

(29 titulares e 29 suplentes) JCGé lgoácio Feneira Sérgio Macl!ado 

Titulares Suplentes Lúcio Alcânt.ara Beni V eras 

PMDB 
Jeffexson Peres Artur da Tá v ola 

Carlos Bezem. Nabar Júnior PPR 

Gilvan Botges Onofre Quinau Esperidião Amin Leomar Quintanilba 
Pedro Sil;non Humberto Lu= PT 
Casildo Malcianer JCGéFogaça 
RODaldo Cuuba Lima Femando Bezerra Lanio Campos Benedita da Silva 
Mauro Minmda Coutinho Jórge 

RamezTebet 
PP 

PFL Bemanlo Cabr.U AD1ônio Carlos V alladares 

Romero Jucá · Guilhemle Palmeira PTB 
Jonas Pinheiro José Biaóoo Luiz Alberto de Oliveira Ailindo Porto 
Antônio Carlos Magalhães Hugo Napoleão 

PDT José Alves Élcio Álvares 
Alexandre Costa Freitas Neto · Júnia Marise Sebastião Rocha 
W aldeck Ome!as Joel de Hollanda 

PSB JCGé Agripfuo 

PSDB Ademir AndJ:ade 

Bani Veras .Artllr da Távola PL 
Lúcio Alcânt.ara Geraldo Melo ROmeu Tuma. 
Carlos Wilson Jefferson Peres 

Lúdio Coelho . PPS 

PPR Roberto Freire 
Leomar Quintanilba Esperidião Amin COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Lucldio Portella Epi!ácio Cafeteira (21 titulares e 27 suplentes) 

PT 
Titulares Suplentes 

Marina Silva José Eduaido Dut.ta 
Benedita Silva PMDB 

PP José Fogaça RamezTeber 

Antôuio Carlos Valladares JoãoFr.mça 
Coutinho Jorge .Onofre QuiDau 
Jris Rezende .• Humberto LuceDa 

OsmarDias · JCGé Roberto Amlda Roberto Requião Flaviano Melo 
PTB Gerson Camata 

Emília Femandes Marluce PiDto JÁDER Barbalbo 
V almír Campelo Luiz Alberto de Oliveira PFL 

PDT Vago. José Agripioo 
Júnia Marise Sebastião Rocha Waldeck Ome!as Vi!son Kleimibit>g 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, Hugo Napoleão Edison Lobão 

JUSI1ÇAE CIDADANIA 
Joel de Ho!landa Antôoio Carlos Magalhães 
José Bianco Alexandre Costa (23 titulares e 23 suplentes) 
Élcio Álvares Franoelino Pereira 

Titulares Suplentes 
PSDB 

PMDB 
Artur da Távola Bani VeiaS 

Jris Rezende JÁDER Barbalbo Carlos Wilson Jeffeison Peres. 
RODaldo Cuuba Lima PedroSim<m Sérgio Machado Lúcio A!cântaia 
Roberto Requião Gilvan Borges 

PPR José Fogaça Carlos Bezerra 
RamezTebet Gilberto Miranda Leomar Quintanilba Esperidi_ão Amin 
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Pr Hugo Napoleão João Rocha 
Marina Silva Lauro Campos José Agripino José .Alves 
Jooé Eduardo Outra BenedítadaSilva Wilson Kleinfibing 

PP PSDB 

José Roberto AD:uda OsmarDias Geraldo Melo José Ignáció Peneira 
João Françcl Bemaido Cabthl Artur da Távola Carlos Wilson 

PrB Lúdio Coelho PedroPiva 

Emília Femandes Arlindo Pato ~ PPR 

Marluce PintO ValmirCampelo Epitácio Cafeteb:a LUcídío Portella 
PDT PT 

Darcy Ribeiro Júnia Marise Benedita da Silva Marina Silva 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PP 

(17 titulares e 9 suplentes) 
Bemaido Cabral AntôDio Carlos Valladares 

Titulares Suplentes 
PrB PMDB 

CoutiDho Jorge Gilvan Borges Marluce Pinto Emília Femandes 
Gilbeno Mir.mda Nabo.- JúDior PDT 
Flaviano Melo Sebastião Rocha Darcy Ribeiro Humberto Lucena 
JÁDER Bm:balho PSBPL+PPS 

PPL RomeuTuma AdemÍr Ancirade 
Josapbat Matinbo João Rocha COMISSÃODE SERVIÇOS DE INFRA·ESTRUI'URA 
Carlos Patrocínio Fr.mcelino Pereira (23 tituJa,res e 23 suplentes) -
José Alves 
Alexandre Costa 

PSDB Titulares Suplentes 

Pedro Piva José Ignácio Ferreira PMDB 

Sérgio Machado Nabo.- Júnior Roberto Requião 

PPR ~ Mauro Mir.mda Ney Suassuna 

LeomarQuin~a Lucídio Portella Onofre Quinan CoutiDho Jorge 
G=onCamata Gilberto Mir.mda 

Pr FemandoBez=a Carlos &;rena 

. ~Eduardo Suplicy LaÜro Campos PPL 

PP Freitas Neto Carlos PatrocíDio 

Antônio Carlos Valladares JoãoFr.mça Joel de Hollanda Josaj:llat Matinbo 
José Agripino Jonas Piriheiro 

PrB Romero Jlfcá. Guilhetme Palmeira 
Luiz Alberto de Oliveir.l Valmir Campelo VIlson Kleiiiübing W aldeck Ome!as 

João Rocha José Alves 
PDT 

PSDB 
Darcy Ribeiro 

- José Ignicio Femoira PedroPiva 
COMISSÃO DE RELAÇÕES,EXTERIORES Lúdio Coelho Gei'aldo Melo 

E DEFESANACJONAL 
19 titulares e 19 suplentes PPR 

Titulares Suplentes Lucidio Pottella Leomar Quintanilha 
PMDB PT 

Nabor Júnior Mauro Mir.mda Jooé Eduardo Outra Marim Silva 
Flaviano Melo Femando Bezena 
Casi!do Maldaner Ronaldo Omha Lima PP 

Pedro Sinton Gexson Camata Jooé Robeno AD:uda OsmarDias 
Humberto Lucena Iris Rezende 

PrB PPL 

Guilherme Palmeita Jonas PiiJheiro Arlindo Porto Emília Fernandes 

AntôDio Carlos Magalhães Edison Lobão PDT 
7 
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PSB 

Ademír Andtade 

PL 

RomeuTuma. 

PPS 

Roberto Fren-e 
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr.PJ:esidente, peço a pala. 

VIa pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -ln~da.go se V. IX de

seja usar a palavra pela Oidem sobre o assonto que está sendo ven~ 
tilado. 

O SR. AD EMIR ANDRADE- Ex ara mente, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex• a pala

VIa por cinco miriutos. 
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA.. Pela ordem. Sem 

revisão do oiador.)- Sr. Presidente, COD.VexsaiD.OS, imírileras vezes, 
sobre essa questão .das Comissões P""""""mes desta Casa, e iDda. 
guei, ainda há pouco, a V. Ex• se essas Comissões estariam sendo 
designadas agora pela Presidência. V. Ex" disse que seriam lidos 
apenas os requerimentos dos Líderes, indicando os membros das 
suas bancadas à C9DJPOSição. 

O que estou observando, Sr. Presidente,. é que está sendo 
feita a leitura da Comissão já defmida. com os seus membros efeti
vos e suplentes,~ o que não cOn~ em absoluto, à solicitação dos 
Líderes desta Casa oo à solicitação âaqueles peitencentes aos 
mai~ partidos. 

Na sessão anterior, discutimos esse ·asSUnto, e V. Ex•, in
clusive com a sugestão do Senador Edoardo Suplicy -como acon
teceu outtas vezes em legislab.llaS anteriores - fi.cc:u de convocar 
uma reunião de Lideranças, para que essa questão fosse resolvida. 
o que não foi feito. Qllero dizer a V. Ex• que considero isso um 
atropelamento do desejo de um Partido político que. tem repre
sentação diante da poplla.ção e uma ideologia. como o nosso parti
do, por exemplo, que elegeu dois Govemadotl:s de Esmdo, 15 J)e.. 
pulados Federais e. infelizmente, apenas um Serlador da RepúbJi. 
ca. 

A ComissãO Executiva Nacional do meu Partido deliberou 
que n6s, do PSB, tomássemos parte em duas Cauissões Perma
nentes desta Casa- Comissão de Constitui~ JuStiça e Cidadania 
e Comissão de Assuntos Econêmicos - e, como suplentes. em 
duas outras Comissões .. 

Nós. que representamos um segmento da sociedade e uma 
ideologia política. não podemos nos ater apenas a critérios mau:-- -
mátiéos, até porijlie oRegimentó desla Casa não menciona os pro
cedimentos como estão sendo tomados; diz que deve haver uma 
pmporcionalidade. Por outro lado, o mesmo RegimeDto afmna 
que os Partidos podem pertenCer às Comissões do Senado Federal 
Como é que eu. como Uder do PSB e único m.Cmbro deste Parti
do. assim como os Senadores Roberto Freire e Romeu Tuma -
porque representlmOS 0,33% da Casa - legalmeme não teríamos 
condições de pertencer a nenhuma Comissão? &.ttetanto, segundo 
os critérios matemâticos. fcnm dadas três vagas para esses três 
Partidos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e ne
nhuma na Comissão de Assuntos Ecooômioos. 

Sr. Presidente, já conversei com V. Ex• sobre esta questão, 
em caráter pessoal. Logo após a nossa posse, nesta Casa, encami

Entendo que esta Casa não pode- e aqui fJ.Ca a miDha posi
ção contrária - definir já quais sãO- as Comissões, desigoar seus 
membros, S:eDJ. que a reunião de Lideranças seja feita. sem que es.. 
sas questões sejam resolvidas de pleno aconlo, para evitar um 
coostrnngim:en!o maior para todos n6s deste Senado Federal. 

Apelo à coosciéncia e à experiência de V. Ex• nesta Casa 
para não nos imporem a COmissão a que devemos penencer. Um 
voto, Excelência, não incomodará a estrottu:a dos grandes Partidos 
que estão aqui Deveria haver boa vontade, deveria haver acomo
dação, poltJUe nem a Constituição nem o Regimento Irú.emo deter
minam o que está sendo feito neste momento nesta Casa.. 

O SR. JÁDER BARBALHO - Sr.PJ:esidente, peço a pala-

""'· para contradnar. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem V. Ex• a pala· 

vra para contradnar. 
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Para COlltr.ldi· 

tar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em que pese aos ar
gumentos apresenlados pelo ilustre Senador Ademír Andrade, 
Líder do seu partido nesta Casa, o PSB, eu gostaria de fazer algu
mas ponderações a respeito do tema. Particularmente porque o Se
nador Ademir AndJ;ade se refere a possíveis interesses dos ~ 
Partidos com assento no Senado em discriminar ou evitar que os 
pequenos Partidos possam ter assento nas ComisSÕes. Eu gostaria. 
de fazer um :reparo às considerações do ilustre Senador de que este 
não está sendo o procedimento do PMDB. E posso- dar o meu tes
teDJllllho em relação ao comportamento tam.o do Líder do PFL 
como do Líder do PSDB e, também, o testemunho que ouvi dos 
Líderes do PP e do PTB, com. quem conversamos. Muito ao con
b:ário.. houve da nossa partt; o maior interesse em que os ditos pe
quenos partidos com represenlação oo Seriado pudessem ter 
facilitada a sua atnação nas Comissões. 

É pmciso que se deixe claro, em primeiro lugar. que adis
tribuição das vagas fôi eslabelecida pela Mesa, em critério mate-' 
mático, para cada Comissão. &.tão, Dão há, por parte dos partidos, 
a opção de ampliar ou dimimJir a sua representação ~em cada Co
missão. 

Considero muito justo que o Senador Ademir Andrade de
seje1)articipar da Comissão de Assuntos Ecooômioos. Eu também 
gostaria de participar dessa Comi">são. Mas levando em considera
ção o m.Unero de vagas para o meu Partido e o interesse manifesta
do pelos Senadores do PMDB, Dão vou integrar a Comissão que 
V. Ex" deseja integrar e que,.seguramente, a ela daria uma grande 
comribuição. 

Então, ·o cálculo não foi feito pelos grandes Partidos nesta 
Casa. O cák:ufo foi matemátioo e feito pela Mesa. de tal ordem 
que os pequenos partidos como o PSB, o PL e o PPS ficazam com 
uma vaga. cada um deles, na Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que é uma das Comissões mais importantes, cousidera
da crivo aqui no Senado Federal. 

Portanto, eu gostaria de fazer um reparo, Sr. Presidente, já 
que o Senadcr Ademir A.ndiade .invoca o Regimento -da Casa. O 
art. 78 estabeleoe: 

Att. 78 - ~ membros das Comissões seiio de
signados pelo PresideJ:ire. por indicação escrita dos ,... 
pec!iVos Líderes, assegnrada, tanto quanto possível, a 
participação propon:ional das representações partidárias 
ou dos blocos padamelllares com amação no S~enado Fe
deral (Const., art. 58, § 1 ") 

nhei o meu oficio, conforme o Regimento. e o meu Partido reivin- Parece-me que no caso, lamentavelmente, Sr. Presidente, 
dica as Caniss;õe<; a que goStaria de pertencer. Somos apenas um---não é possível Assim CQllO o Senador Ademir Andrade deseja 
ÚllicÓ Parlamentar e é um atropelo que se impõe, a n6s, a Comis- participar da Comissão de Assuntos Ecooômicos, há na Bancada 
são onde devemos f>.car. do meu Partido inúmeros parlamentares que desejam J)ai!icipar da 
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referida comissão. Infefumente, em que pese o meu esforço, Dão O SR. GILBERTO ~A - Sr. Presidente, peço a 
tenho condições de atellder ao pleito. Portanto, parece-me que Dão palavra pela ordem. 
há, Sr. Presidente, nei!huma discriminação em relação aos peque- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O;>ncedo a palavra 
nos Partidos no trntamento desta questão.. ao nobre Senador Gilberto Miranda. · 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A questão de ordem O SR. GILBERTO ~A (PMDB-AM Pela ordem. 
levantada pelo Senador A.demir .Andiade não ~ uma vez Sem :revi.s:ãó do omdor) - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 
que a Presidência da Mesa estã apenas cumprindo o Regimento no proposição. 
que se refere à leituia dos membros das comissões enviadas à Com a concon:lância. da maioria dos Uderes. perguntaria a 
Mesa pelos Líderes psrtidários. O art. 78 do Regimento lntemo V. Ex' se podeDamos usar este plenário, tão logo tetmmasse apre-
diz: sente sessão, para fazemlOS imediatamente a votação da composi-

"Os memà:os das comissões serão designados pelo Presi- ção-de todas as comiSsões., tei:ido em vista que a Câmata dos De-
dente,. por indicação escrita dos respectivos líderes.-" putados já indicou. já_ votou e as comissões lá já estão em funcio-

0 art. 79 diz: namento. 
" No inicio de cada legislauua. os líderes, uma vez indica· Antes de entraimos em periodo de Camaval.propriamente 

dos, rem!ir-se-ão !='fixar a representaçao"DifiiiCfica-dos psrtidos dito, podeúamos começaras ttabalhos elegendo hoje todos os Pte
e dos blocos parlamemares nas comissões permanentes.'' sidentes e Vtce-Presidemes das comissões. para que se prepaze a 

Dessa forma. foge à Presidência qualquer ingerência para pauta de distribuição dos projetas que retomaram às comissões e 
fixar. ou para indicar membros de comissão. Essa é uma ftmção estão patados. 
dos Partidos politicos. c. Se formos deixar para fazer essa reunião a partir do dia 06 

Hoje à tarde.. eu disse, nesta Casa, que esse assunto pode de tlllllÇO. só teremos a disttihuição desses processos na semana 
ser tratado politicaiileD.te, desde que os Líderes entrem em coosen- seguinte. Se essa votação for feita aUlda hoje, pem:lifuiamos que 
so sobre se devem w não abdicar dOS seus lugares. Isso não com- os Presidentes e Vi.ce-Presidentes eleitos já começassem a t:raba,; 
pete à Mesa; a Mesa não tem essa função, essa atnõuição.-Assegu- Ihar. 
rei que, se os líderes Dão indicassem. dentrode48homs, osmem- O SR. PRESIDENTE (José Samey)-JnfOttDD a V. Ex" que 
bros das Comissões. eu tomaria a iniciativa de convocá-los para uma vez esgotada a adem dos nossos ttaballit?_S. imedia1amen1e terei 
que S. Ex-s cumprissem o Regimento. Portanto? a questão de or- opom.midade de encemr a sessão. E. nesse roommto, se os presiden-
dem.levantada por V. Ex' está resolvida. tes das Cornis<êie< quiserem utilizMo plenário do Senado ou o pletli-

0 SR. ADEMJR ANDRADE- Sr. Presidente, ÕQ.de suas pr6póas Canissões, essa é uma medida que cabe à voma.-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acordo com o de de cada um dos membros das respectivas Comissões 

Regimento. V. Ex' não pode mais usar a palavra sobre esse assun- O SR. EDUARDO SUPLJCY- Peço a palavra, Sr. Piesi-
to, uma vez tesoivida a questão pela Mesa. Muho obrigado. pela dente. 
sna colaboração. . . -· O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Se-

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, peço a pala- nadar Eduardo Suplicy. . - . 
vra pela ordem. O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pela ordem. Sem 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem apalavra o Se- revisão do orador) - Sr. Presidente, nas indicações formuladas 
nadar Hugo Napoleão. · - -pelo PPS c pelo PSB? se Dão me engano - não sei exatamente 

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL.Pl Pela ordem. Sem re- quanto às do PL,- notei que, por exemplo. o Senador Ademir An
visão do omdor.) - Sr. Presidenle, tomei conhecimento de que dta~ gostaria de ser suplente na COmissão de Assuntos Sociais. 
V .Ex .. deverá convocarwtta :reunião para oJI3.balbo de comissões, Não sei se estaria prevista.uma vaga nesse sentido. 

. .a fim de que se ~ ainda hoje, à escolha de presidentes e vi- Nas indicações feitas pelo Partido dos Ttabalhadores, deixei 
ces. _ de indicar a suplência para AssuD!os Sociais e. se não ti:ie falha a 

Se assim for. pediria a V. Ex .. a atenção de dar um espaço memória, a suplência- pam Assuntos Econômicos; temos dois titu-
de 15 minutos ent:re esta sessão e aqoela mmiã.Q. paquc o PFL lares c um suplente, fahando indicar um suplente. 
tem uma pendência para :resolver com relação à presidência da O> Na medida em que essas va,gas ppssam atender ao interesse 
missão de Se<viços de lnfra-Esttuuua. dos Senadores ·dos Partidos menores - embora sejamos aqui um 

Eu havia convocado reunião dos membros ti miares e su- Partido dos menores- eu gostaria de dizer que colocaóamos essas 
plentes dessa Conlissão, para que acorressem, apóSa ~ ses- vagas à disposição. Ressalto que será importaDie. da parte dos Par
são. à Liderança do PFL. A serem verdadeiras as Informações que tidos maiores, pelo menos fazer uma COI1SUlta, porque poderia. 
recebi. pediria a V. Ex' a tolerância de 15 minutos!=' que p1dés- eventualmente, acontecer de o PFL ou PMDB estar em condição 
semos resolver essa questão. de vohmtariamente abrir mão de nma vaga de titnlar~ por cxem-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' teci Dão s6 pio. na Comissão de AssnnlosEconômicos paraoSenadorRober
os 15 minutos., mas todo o espaço que desejar, uma vez que essa to Freire, que tein muita vontade de integtar a citada comissão, 
não é uma atn'buição da Mesa. mas das respectivas comissões que oferecendo a StJa colabotação. 
se devem instalar no momeDto em que aclw:em que p:xlem ser Da parte do Partido dos Trabaihadores, nós abriremos. se 
instaladas. _for desejo de S. Ex". uma vaga de suplente nessa Comissão. E para 

A partir desle instante. a Mesa termina a sua função regi- · o Senador Ademir Andrade. se for da vontade de S. Ex'. poderia 
mental, qual seja, a de receber a indicação dos Líderes e designá- também havernma vaga que seria do PT na Comissão de Assuntos 
los como membros das comissões. Sociais~ 

O SR. HUGO NAPOLEÃO - Sr. Presidente, agtadeço a Apenas dou esse exemplo porque quem sabe os Partidos 
esclarecimento e faço um apelo aos Srs. Senadores no sentido de -maiores possam considerar as propensões naturais dos Senadores 
que nos dêem um prazo. a nós do PFL. de IS minutos. para que Romeu Tuma. Roberto Freire e Ademir Andrade. 
possamos resolver a pendência, caso desejem instalar as comissões O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Agtadeço a V. Ex'. 
ainda hoje. • Acredito que V. Ex" está justamenle no caminho da cooperação. 
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apelo que flz aos Srs. Líderes. Esse é um probl~ qile deve ser 
x:esolvido pelas Lideranças e não pela. Mesa, que nao tem compe
tência para resolvê-lo. 

De acordo com o art. 81 do Regiment61Dtemo, V. Er po
derá enviar à Mesa, por escrito. justamente colocando à disposição 
dos Partidos. as vagas que são pertencentes ao Partido dos Traba
lhadores. 

Muito obrigado. 
O SR. JÁDER BARBALHO -Sr. Presidente. peço a pala-

""' pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem a palavxa o no-

bre Senador Jáder Batbalho. 
O SR. JÁDER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem. 

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. SIS. Senado<es gostaria 
que ficasse :registrado na ata desta sessão o meu recODhecimeD.to à 
benevolência e atenção do Partido dos Trabalhadores. O PMDB. 
numa dMIJonstxação de boa vontade. jtntt:amelll.e com o PSDB e 
com o PFL. colocon à disposição dos Partidos ~~ta Casa 
duas vagas de Titulares na Comissão de Assuntos Sociais; na Co
missão de EducaçãÕ. uina vaga de Trtnlar e ttis de Suplente; e na 
Comissão de Serviços de Infrll-Estrutura.. uma vaga. de Titular e 
uma de Suplente. 

O PSDB. nessa :reunião, colocou à disposição uma vaga de 
Tltlllar e uma vaga de Suplente na Comissão de Educação; naCo
missão de Assuntos Sociais. uma vaga de Titular; e na Comissão_ 
de Jnfra-estrumra. uma vaga de Titular e uma vaga de Suplente. 

O PFL cOlocou à clisposiçto uma vaga de Tlbllar e uma 
vag~ de Suplente na Comissão de Educação; ~ ~Comissão de Jn
fra-Estrotura. uma vaga de Titular. 

Sr. Presidente. a boa vontade existe por parte das Lideran
ças. Só não é possível ter e enconttar boa vonta~e ~ Comissão ~e 
Assuntos Econômicos. CODSider.mdo-se a tendênCJa e o cotili.ect
m.ento que, segurnmente. são expressos em quase -a totalidade do 
Senado em matéria de assuntos ecoo.ômicos. Evidentemente. em 
todos os Partidos. houve um interesse por essa Comissão por parte 
dos Senadores. A nossa boa vontade não pode se estender ã Co
missão de Assuntos Econômicos em razão das limitações das va-
gas. mas ela existe por parte dos Partidos. . 

Secundando as palavras do ilusu.: t0ptesentan1e do Partido 
. · ·dos Trabalhadores nesta Casa. gostariamos também de falar a res-

peito da nossa boa vontade. 
E:Ia o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado. ·· • · 
O SR. PRESIDENTE !José Samey)-Agradeçoa V. Ex' e 

quero louvar o gesto de colaboração dos div=os Partidos. no sen
tido .de encon'II3r a melhor soluçio. abdicando de suas vagas na 
Comissão, de modo a proporcionar a participação dos pequenos 
Partidos. 

A SR' MARINA sn. VA - Sr. Presidente. peço a palavra 
pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavxa a 
V.Exa. . 

A SR' MARINA sn. V A (PT-AC. Pela ordem. Sem revi
são do orador.)- Sr. Presidente, estou de pleno acordo cano que 
fez o Senador Eduardo Suplicy, mas gostaria de fazertun pequeno 
IepaiO: em vez de Marina da Silva. o meu nome parlameo.tar é 
Marina Silva. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- !nfOimO ã Senadora 
Marina Silva que a retificação será feita pela Mesa. 

O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pata. 
vta como Líder. . 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a 
V.Exa. 

O SR. AD EMIR ANDRADE. (PSB-PA. Como Líder. Sem 
revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs. Senadores. gostaria de 
deixar registrado, m Ata desta sessão, que estou absolutameme 
coovencido de que. o Regimento desta Casa não foi cumprido na, 
formação das comissões pez:manentes, potqUC tenho certeza de que 
ele não estabelece esse critério mateinàtico da foiiDa como foi pro
duzido. 

Em nosso entendimento- e vamos buscar socxmo na Cons
tituição da Repíblica e no Regimento Intemo -, não se pode dei
xar que um partido político que :representa mna ideolõgia. um pen
samento desta Nação fique de fora daquilo que considera impor
~~-e primordial na sua deçisão. 

Então. qUero deixai registtado que o nosso Partido vai re
correr dessa decisão da Mesa, uma vez que não houve a reunião 
das Lideranças estabelecida pelo piÕprio Regimento. 

. Se isso ocotreti por má vontade das Lideranças. não sei 
quem é o culpado, mas V. Ex• há de convir que o Regimento não 
foi cumprido, porque a retmião das Licleranças efetivamente não se 
realizou. FIXou-se um critério matemático- que riem o Regimento 
nem a Constituição estabelecem. POI" isso não o aceitamos. Iremos 
recoJJer da decisão ao Senado Fedei>! e, se neoessário, até ao pr6-
prio Supremo Tribunal Federal, pc<que é iDaceitivel o que ocorreu 
aqui, boje. :nesta sessão . 

Poxtaiito. solicito seja registlada a mmha manifestação. 
como Líder do meu Partido. V. Exa pode ter a certeza de que ire
mos às últimas conseqüências para atender o nosso desejo e. acima 
de tudo. o nos"So direito. Muito obrigado. 

O SR. PREsmENTE (JoSé Samey) - Está en=da a 
sessão. 

(Lt!vama-se a sessão às 20h14min..) 

Ata da 73 Sessão, em 23 de fevereiro de 1995 
1 a Sessão Legislativa Ordinária, da 50"- Legislatura -

Presidência dos Srs.JoséSamey, Ney Suassunae Naborlún.,ior. 
·-i-

• · · Melo- Gerson Camata- Gilvam Borges- Guilbenne Pahneira -
AS 14 HORAS E_ 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES Jader Ba:Ibalho _Jefferson Peres_ João França_ Joel de Holan~ 

OSSRS. SENADORES. . •. - -t Pinheiro-JosapbatMarinho-JoséEduardoDutra-Jose 
Alexandre Costa - ADtônio Carlos V aladares- Alttomo Car- onas - ·· • Sam Levy Dias Luc>-

los Ma alhães- Artur da Tãvola- Beni V eras- Carlos Bezem.- Fogaça -José Roberto Anuda- Jose ey- : . 
eoumlo Jorge - Eduardo Supücy - Elcio Alvares - Emília Fer- dio Portella - LúClO.odacir~cânSoarestara--MarluO-:: PintDiaso: :.= =:: 
nandes- Emandes Amorim- Espiridiio Amin- Femando Be=- Ney Suassuna_- ~ ·- . . • 
r.o - Flaviano Melo - Franoelino Pereira- Fteitas Neto- Geialdo Roberto Requ1ao- Rcmeu Tu ma- Sebastião Rocha- Sétgio Ma 
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chadO- Teotonio Vilela Filho- Valmir Campelo -Y!lson Kleinü
bing- Waldeck 0me1as. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Snass>ma).- A lisra de presença 
acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número 
regimental. declaro aberta a sessão. 

Sob a ]nOteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. 

-do impacto sobre o meio ambiem.e, derivado do método específiCO 
de destimção das embalagens. 

Art. 3° As empresas produtoras titulares de registros de agro
tóxicos já con~dos ficam obrigadas. no pxazo máximo de 180 
(cento e oitenta) ·dias, a partir da regulameiJtação desta !e~ a apte
sentar aos 6lgãos sanitári~-ambientais competentes descrição dos 
processos de triplice lavagem oo tecnologia equivalente, de devo-

O Sr. 1° &cretário em exercício, Sr. Nabor Jú- lução, destinação, transporte, reciclagem, reutmzação e io:util.iza-
nior procede à leitura do seg~: ção das embalagens vazias, bem como a análise do impacto sobre 

EXPEDIENTE 

AVISO DO MINJSTRODEESTADODAFAZENDA 

o meio ambiente, derivado do método especifiCO de destimriio das 
embalagens. visando a adequação ao disp:>sto no art. zo desta lei. 

Art. 4° As empresas produto12S e cometcializadotas de agro
tóxicos, seus componentes e afms deverão criar, com a colabora-

~ 129/95, de 20 do cmrente. encaminhando infOI:ttlaÇÕes so- ção do Poder Público, programas educacionais e mecanismos de 
bre os quesitos constantes do Requerimento no 38, de 1995, de au- controle e estímulo à devolução de embalagens vazias de agrotóxi
toria do Senador Esperidião Amin. sobre xocac!esttamento das con- cos, seus componentes e afms. num pxazo máximõ de 180 (cento e 
tas conentes bancárias. oitenta) dias, a partir da regulamentação desta. lei. 

As infOI:ttlaÇÕes fOiai!l encamillhades, em c6pias, ao reque- Art. so As empresas produtol2S de agtctóxicos, seus compo-
rente. nentes_ e afins devetão rever os padrões das embalagens, de modo 

O Requerimento Vai ao arquivo. -- --- - - - a facilitar as opera~ de lavagem. a classificaçãO. a l:eutili:zação e 
O SR. PRESIDENTE (Ney ·Snass>ma)- O expediente lido a =iclagem, no pxazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, à 

vai à publicação. partir da regulamentação desta lei. 
Sobre •·mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretá- Art. 6o As empresas produtoras de equipamentos par.!. pulve-

rio em exercício. Sr. Nabor Júnior. riZação deverão. obrigatoriamen~ inserii:'nos novos equiPamentos 
É lido 0 seguinte adaptações destinadas a facilitar as operações de ttíplice lavagem 

PROJETO DE LEI DO SENADO W27,DE 1995 ou tecnologia equivalente, no prazo máximo de 180 (cento e ai-
Dispõe sobre a destinação adequada das emba- tenta dias), a partir da regulamen!ação desta !e~ 

Jagens vazias de agrotóxkos, seus componentes e Art. 7° Ás empresas prochito12S de agrotóxicos, seus compo
afins, bem como de produtos apreeu.didos pela ação nen.tes e afins somente poderão fomecer seus :Produtos. para -co-
6scali2atória, impróprios para utilização e em desu- mercialização, a empresas devidamente =dencáades pelo 
so. Município e registrad.as nos órgãos sanitários ambientais do- res-

0 CongJ:esso Nacicmal decreta: pectivo Estado. 
Art. 1 o As empresas produrorns e comercializadoi de agro- Art. go O fraciooamento ou a reembalagem de agtctóxicos 

tóxicos, seus Componentes e afms são respoosãveiS pela desti.oa- para fins de comercia:lização somente poderão ser efetivados pela 
ção das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e própria empresa produtora, ou por empresa devidamente aeden· 
ca:netcializados, após a devolução pelos usuárioS, bem como dos ciada, desde que sob responsabilidade do fabricaote. em locais 
produtos apreendidos pela ação flScaliza!õpa, dos impróprios par.!. previ'amente autorizados pelo Poder Público e obedecidas as nor· 

. ..utilização e em desuso. a f.Im de providenciarem a sua reutilizaçãO. mas dos órgãos registrantes e Sanitário-ambientais competentes:. 
reciclagem ou imltilização, obedecidas as notmas legais vigentes e Art. 9" O Poder Público é responsável por fJSCalizar a destiDa
de acordo com as instruções dos órgãos registiantes e sanitário- ção adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus compo
ambientais competentes. nentes e afms. compreendendo os. processos de aiDJaze:namento. 

§ 1° O Poder Público sanitário-ambiental cÕmpetente deverá, ttanspoite, reciclagem, reutilização e im?ilização, ~ cano con
no pxazo má)cimo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publica- ~!ai; a devo~\?'0 dos~ apreendidos pela açao fiscalizató-

. ção desta lei. definir os mecanismos de controle. os ~imen~s _ ~e rmpr6prioS ~utilização e em deso.~: . A • 

e a c:o-<eSpOnsabilidade das empresas produtoras e cometcializa· ~ Art. 10. A Umao, os Estados e MunicípiOS tem COIDpetencta 
doras e dos usuários no processo de devolução e destinação das concorrente !';'Ia dispor • ~ito da destinação adequada das em
embalagens vazias de agrot6xicos,. seus c.omponentes e afins bem balagens VaziaS de agrotOXICOs. seus componentes e afins. bem 

dos produ didos pela • fis-"---~- do' como dos produtos apreendidos pela ação fiscalizadOill, dos im-como tos apreen açao ~~~ e s pro- pr6pri ,.,,_,.,. ,__ das dis . 
dutos impróprios para UtilizaÇãO e em desuso. . os pai3. u~? e em uc;>uso. nos termos poSições 

§ Z' As embalagens rigidas que contiv= fO!:mulações mis- pertmentes da Constituição Federnl. 
clveis cu cl.ispemveis em ágUa devetão, obrigatoriãmetLte, ser sub- Art. 11. As entidades de fiscalização profisSional dos enge
metidas, pelo usuário, à operação de ttíplice lavagem cu ribeiros agrônomos, químicos e demais profissiCJDa.is envolvidos na 
tecnologia equivalente. CODÍOime normas técDicas oriundas dos 6r- fabricação. reciclagem e reut:il.i22ção de embalagens de agrot6xi
gãos puôlioos competentes e orientações constantes de seus xes- cos. seus componentes e af'ms o:rientariio e fiscaiizaião a atuação 
pectivos nSwlos ou bulas. técnica de seus filiados. 

Art. 2° No processo de registro dos novos agrotóxi~ seus Parágrafo único. Verificada a não observância das recomen-
ccmponentes e afms, após a regulamem.ação desta lei. deverá ser dações aprovadas pelos õrgã.._...: ;-"';:js:trantes e sanitário-ambientais 
apreseutado aos ótgãos fedelais competentes, pela empresa regis- competentes. par.!. detemunado produto, na foom do art. 2°, desta 
trante. descrição dos proceSsos de ttíplice lavagem ou tecnologia lei oo qualquer miração à legislação vigente, cabe as entidades de 
equivalente, de devolução. destinaçã0.112ilsporte, reciclagem, reu- fiscalização profissioDal efetivarem a apuração· devida, sob pena 
tili:zação e iDlltilização das embalagens vazias. bem como a análise de serem considerados co-respcm:;áveis. 
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AI!. 12. A transgressão ao disposto nos arts. 1•. ZO _ 3•. 4•. S". 
6°~ ?O e 8° desta lei sujeitará os infrato:res a um:i cu mais das se
guintes penalidades: 

I - advertência; 
li-multa; 
m -suspensão ou cancelameiJto de autorização .. registro 00 

Ii=ça; 
IV - suspensão tempoxária ru definitiva das atividaties da 

empresa produtoia e comen:ializadota. -
§ 1° No caso das jncbístrias referidas no art.. 6°, as SIJSPe-IISÕeS 

previstas nos itens me IV deste artigo somente se aplicam à !ll<>
dução dos equipamentos de pulverização. 

§ z· As nrultas a semn aplkadas serão estabelecidas pelos 
poderes executivos fede!:aL estadual oo municipal. de acotdo com 
o respectivo nível de competência. 

§ 3• Nos casos de "!'spensão pieVistos nos incisos m e IV 
deste artigo. o seu tétmino depend<rá de comprovação. por parte 
do infrator. de que fa:am tomadas todas as medidas necessárias à 

integrn~ obediéucia_ ãs deterininações dos órgãos ,.gismmres e sa-
nitário-ambientais competentes. - - -

Ait.13. Constitui crinle. puDÍVél com prisão de 2 (dois) auos 
a 4 (quatro) anos e multa., dar destinação a embalagens vazias oo 
resíduos de agrotóxicos, seus- componentes e afiils, a produtos 
apreendidos pela ação fJSCa!izatória. imptóprio> palll utilização e 
em desuso, em desacordo às recomendações aprovadas pelos órgã-
os registrantes ~ sanitátio-ariibien~ co~ntes. . 

AJ.t. 14. O Poder Executivo r:t:gulamentar.i esta ler no prazo 
de 180 (cento. oitenta) dias de sua p<Jblicação-

Alétn do mais, collStata-se a tendência de que esses produtos 
venham a ser comercializados em embalagens com principias ali
vos mais conce_IJ4ados, _o que aumenta. o risco _e o poder de COJJ.ta-
miiiaçã.o. -

FreqüeDI.eioeDte, eSsas embalagens são simplesmente abando
Dadas nas jliÓpiiliS . propriedades mrais. sem llellbum critério oo 
cuidado. especial. jogadas em buracos. vossorocas. em amos d•á
gua ou mesmo· utilizadas pa13. íms que seu uso oferece riscos à 
saúde. 

O eDtetrio dessas embalagens e o seu armazenamento em 
aterros_ à céu a~ vêm sendo práticas ·conmmente utilizadas, mas 
comprometem o lençol freáticCi e as fontes de suprimento de água, 
já que restos de agrot6xicos são facilmente lixiViadoS- pela. ação 
das chuvas. 

- AssiiD. além de inutili2axem áreas agriCUltáveis. contamina
rem o meiO ambiente, cria-se, também. um problema invisível. po
tencialmente maior e lega para as gerações fut:rnas um lixo, na 
maioria das vezes. de dificil deslmição. como o plástico e.o vidro. 

·Ademais, a acumulação de embalagens CO!Iltafniõadas com di-
ferellies :ProdiftóS nmn -mesmo kx:al pode prov~; ~1a :mi:>~ e __ _ 
ação do calor e da. água. reações químicas que potencializam a. 
ação dos seus princípios ativos. ger.mdo produtos com composiçõ
es desconhecidas e reações imprevisíveis,. que não podem ser neu
tralizados, sobretudo. em caso de acidentes. Tal fenômeno se 
agrava se considerar que esses produtos com composições desco
~ecidas genun gases tóxicos e poluidores e um "chorume", que 
são fontes de poluição ambientll. já que podem atingÍr lençóis 
freáticos, :mananciaiS óu áreas habitadas, ·causmiâo efeitos tóxicos 
nos animais.-noS vegetais e na população. 

Ait-15- Esta lei entra em vigor na data de sua p<Jblicação. 
Art.l6 •. Revogam-se as disposições em contr.írio.. 

A queima a céu aberto das embalagens plásticas. p<ática 
· · usualmente utilizada I""" destruição das embalagens gera. muitas 

vezes, gases mais tóxicos que os venenos contidos na própria em
balagem e constitui uma perigosa fonte de poluição e de risco à 

o pzeseute Projeto de Lei busca orientar e disciplinar o deati- população. 
no das embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, ob- As embalagens plásticas quando recicladas, em geral, são 
jeto de grande preocupação por parte- de setores- esc'Jarecidos e processadas juntamente com outros produtos., sem os míDimos coi
responsáveis da sociedade, pelos gr.wes nScos de cootaminação dados e precauções necessárias e transformadas em materiais utili
ambiental e pelos danos cllietos qne vem causando aos usuários e zados: paza fins inadequados. Isto porque o princípio ativo dos 
às populações :rur.tis e mbanas. .. • - -. _ • agrotóxicos pode migrar para o interior dos plásticoS, fazendo com 

. • E assunto da mais alla relevaDC1a pua a agropecuária. nac10- que fiquem OOlltamiõados, o que condiciona seu Iiã.ptOveitamento 
n.a.l,. visto serem os produtotes nnais. os maiores usuários: de agro- -· somente para fins controlados e específicos. 
tóxicos e os que, juntamente com os tiabaJbadon:s mrais, Não nuo. essas embalagens são simplesmeme transferidas do 
I!lallip<Jlam esses produtos. campo I""" as áreas urllanas. sem as mínimas precauções. transfe-

A Lei n° 7.802/89, conhecida como ''Lei dÕs Agrot6xicos"~ rindo e concentrando assim o problema nas cidades. 
discrimina o destino final dos xesíduos e embalagens como uma Também, como resultado da intensa comercialização de agro
das questões ·a ser xcgida. pela xcferida lei. EntretaJJ10, em que pese tóxicos são gerados Uma quantidade expressiva de produtos que 
seus·móritos. ela é omissa no que diz IOSpeito à destinação final são retirados do mercado por estarem fora das especificações ou 
dos xesíduos e embalagens. não contemplando dispositivo especi- condições de uso ou por terem seu uso proibido iJo Pais. os quais. 
fico para normalizar a questão. não raiamente. são ãrrnazenados incoaet.ameme em dep6sitos ou 

Assim. a inexistência de uma legislação especifica sobre a nas pt6prias propriedades mrais. 
matéria agrava mais o problema, já. que a maioria dos usuários. de Por ootro lado. o atual-p.adrão -das- embalagens ulilizadas, 
sua parte. descartam essas embalageus no ptóprio ambiente. sem muitas vezes são inadequadas. já que Dão p.miliem a reiilização de 
nenhum critério sistemático. comprometendo o meio ambiente operações eficazes de descoutamjnação interna. utilizam material 
quando. não rnro, reutilizam as embalagens de fonm inadequada, de dificil reciclagem. que não podem ser reutilizados e que neces
com gravíssimos riscos palll a saúde. . · sitam. portauto. sofrerem modificações e adaptações por parte da 

A extensão do problema é ainda maior se considerar que. a indústria. · 
cada ano. são g=das de 2S a 30 milhões de embalageus de agro- Da mesma maueii2. os equipamentos de pillverização que. 
tóxicos sem que ao menos -tenham sido descontaminadas ou te- por Dão dispor de adaptações que pemlitam facilitar o processo de 
Dham destinação prevista adequadamente. Assim,. :ila.lrtegiões de . descontaminação das embalagens,. necessitam também ser modifi-
importância agcicola no Brasil. veriíJ.Ca-se um cresceDle acúmulo cados e adaptados pelas indústrias. . 
de embalagens vazias de agrotóxicos nas· propriedades, por falta de A solução do problema é dfficultada também pela falha na !e-
procedimentos atiequados paia o seu descarte. gislação em vigor. que Dão disciplina a matéria. não delega res-
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ponsabilidades especlflcas e não imputa conseqüentes penalidades 
por seu descumprimento a todos os elementos da cadeia. ou seja. 
aos envolvidos na produçãO e conieiciãlização de agrot6xi~ 
seus componenl.e$e afins e aos usuários. -- ---·-

Por ootro lado, a legislação em vigor restringe o processo de 
tt.cionamento. de reembalagem e o reabastecimento de agrotóxi
oos pata fiDs de com<Icialização. ;mpedindo que se possa ÍllceDIÍ· 
var a redução do ~ de embalagens. ao possibilitar a 
utilização de embalagens ''retomáveis", com maior capacidade e 
melhor ajustadas às demaw;las dos usuários. - -

Desta forma. o presente projeto de lei preenche uma grave !a
cuDa existen!e na legislação sobre agrotóxioos. 

Ressalte-se que iniciativa desta natureza fói tolllada pelos De
putados Fedetais Edésio Passos. José Felimo e Romero Filho. ao 
apresentarem. cm 1991. o Projeto de Lei n• 1.915 .à Oimaia dos 
Depilados. 

Entretanto. apesar do referido Projeto de Lei terlr.lmitado na 
Comissão de Defesa do Consumidor. Minorias e Meio Ambiente e 
na Comissão de Agricultlp e Política Rma1 da CânJaia dos Depu
tados. não foi a~ pelo plenário daquela Casa do Congresso 
Naclcmal. . 

BiaSilia, DF. 22 de fevereiro de !995 

Excelemíssimo Setlhor Presidente, 
O.unprimetttando-o, a aproveito para COIIlliilicar. nos tennos 

do art. 39. alínea a e palágrafo único do Regimento Intemo do Se
nado Fedeial. que me ausentarei do País. no periodo de 24 do cor
rente a 2 de março pt6ximo. em c:aiáter particular. 

Por oportuno. apresento a Vossa Excelência. meas protestos 
de alta estima e distima coosideJ:ação.- Senador Antônio Carlos 
Magalhães. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - As cotmmicações 
lidasvãoàpublicação.- · · 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA -Sr. Presidente, peço a pala
vra para uma comunica.çã~ 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Coooedo a palavra 
-ao nobl:e Senador Lúcio Alcântara. 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Para uma co!llll
nicação. Sem revisão do cador.) ;-Sr. Presidente. SIS. Senadores. 
como todoS sabem. a PE'ffi.OBRAS está por definir o loci!.l da im
plantação de uma rJ.ava refinaria no Notdeste pata atender às ne--
cessidades de consumo de derivados de petróleo naquela Região. 

Sala das Sessões. 23 de fevereiro de !995.- Senador Jouas V árias instituições da sociedade civil do Ceará f= Publicar 
PiDheiro. · hoje. na imprensa nacional. uma COillllllicação que vou ler, pedin-

LEGISIAÇÃO CiTADA do que seja tranSCrita nos Anais da Casa. 

LEIN"7.802,DE 11 DE JULHO DE !Q89_ "REFINARIA: A POSIÇÃO Do CEARÁ 
D~ sobre a pesquisa, a produção, a emba

lagem e rotulagem, o transporte, o annazeuamento, a 
comercialização, a propaganda comerâal, a utiliza
ção, a importação, a apartação, o destino 6nal dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 
controle, a inspeção e .a 6scalização de agrotóxicos, 
seus componentes e af"ms, e dá outras providências 

(À Comissão de AssunJcs Sociais- D«Wo terminativa.) 

REQUERIMENTO N" 222.DE 1995 

Requeiro seja considetada como licença autorizada nos ter~ 
mos do art. 13. § 1•, do Regimento Interno do Senado Federal, mi
nha ausência dos tmbalhos da Casa, no dia 24 de fevereiro de 
1995. a fim de participar, como Presidente ReilaDal do Partido 
Progressista. de encontro político em meu Estado. 

Sala das Sessões. 23 de feveR:iro de 1995.. - Senador Antô
nio Carlos Valadares. 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- O projeto =á pu
blicado e remetido às comissões competentes. 

Sobre a mesa. requerimento que =á lido pelo Sr. I" Se=tá-
ri.o em exercício, Sr. Nabor Júnior. ~ 

É lido e aJXOVado o seguinte 
O SR. PRESIDENTE (Ney Soassuna)- Apravado o reque

. rlmento. flca ccncedida a licença solicitada. 
Sobre a mesa, como.nicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se

cretário em exercício. Sr. Nabor JWrior. 
São lidas as seguintes 

Brasília. ! 0 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de conmnicar a Vossa Excelência que fica de

sigoado Vice-Líder do Partido Progressista, no Senado Federal. o 
Senhor Senador João FI3I1Ç3-

Atenciosamente. Senador Bernardo Cabral, Lider do PP. 

Desde o primeiiO momento. as lideranças políti
cas e empresariai.S do Ceará. têm-se mantido unidas em 
tomo de uma posição de serenidade sobre a Jocalização 
da Refinaria do Notdeste. 

É claro que interessa a qualquer estado sediar um 
e__..,.m,ento com grande potencial de geração do 
empregos. Mas a veiculação de campanhas publicitárias 
com o sentido de levar a questão para um campo emo
cional não beneficia a ningiléin. pois tende a criar um 
clima em que a decisão final =á txaumática, qualquer 
que seja ela. . . . 
- - A posição do Cea:tá é a de oonlriburr pata que 
prevaleça uma deflnição racicnal. respaldada pela com
piO'o)"la competência do cotpo técnico da PE'ffi.O
BRAS. 

Trata-se de uma posição maiiJ<ada _na experiEncia. A Reflna
ria Nordeste poderia estar servindo a todos os Estados da Região 
há mais tempO. poiS a sua implantaÇão dev~ ter sido iniciada em 
1987. No eDlaoto, o componente político na dispo ta entre alguns 
Estados por sediá-Ia. na ocasião, acabou p:x causar uma posterga
ção do projeto que perdora até boje. Pctderam todos. 

É preciso que prevaleça a oonsciência de que are
fmarla. é esnategicameDte i:mportante pa.rà o País e tx:ará 
grandes beneficias a todos os Estados Jocaljzados na sua 
área de inl1uência. Nada pior pode aoont.cer, pcl\t3llto, 
do que confimdi:r uma. questão eminentemente ~ 
~ de matizes ideológicos e tons emocioDais. a 
j>Õnr.o de provocar o risco de um novo adiame.nto.. 

Dados objetivos: 

É natmal e saudável que haja disCussão el:D:tomo 
de um. assunto de tal importância. desde que os aigU· 
mentos apfesentadOs scjâm abrangentes e objetivos." 

Nas primeiraS av3Jiações pata imj>lantação da '\'finaria. anali
sando todos os aspectos envolvidos. a PE'ffi.OBRAS havia con-
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cluído que o Ceaiá cm a melhor opção de localização. A posição 
googci.fica foi um dos elementos que contnÕUÍiam. para este resul
tado. 

"Nos últimos tl\Ss anos o PIB cearense teve um 
crescime:o:to seis vezes maior que a média do Nordeste. 

O Estado passou por um rigoroso processo de 
ajUste das fiDanças plblicas que lhe tem petmitido dis
por de 25% da reoeíta p:na investÍmentos inlemos. 

S6 nos últimos três anos rea1izoo investimentos 
de 1 bilhão de dólares em infra~ ~ 

Na esteira de um programa de illdastrializ.ação já 
CODSOlidado, estão em iruplaD!açãO 204 projetes indus
triais, ·com investimentos do setor privado superiores a 2 
bilhões de dólaies. ~~ ~ 

A PEIROBRÁS iruplantou no Estado lllJÍdades 
p:na a fabricação de asfalto e lubrificantes, que são as 
maiores inStalações industriais da empresa na área de in-
fluência da reímari.a.: --

0 Ceaiá ..:coubeoe que OUII'OS Estados também 
dispõem-de condições p:na abrigar uma "!!finaria. Mas, 
nest<: mommto. a decisão" da PETROBRAS só poderã 
contemplar aquele que tiver a maior sOma de fatores fa
voráveis. Por isso. o Ceará não participoo e nem vai par
ticipar de iniciativas que possamgemôesagre~ dos 
Estados e prejUdicar os IlOidestinos com um novo ad.ia
meDlO. 

- A posição do Ceaiá é de que a decisão palitica
mem.e coneta será aquela tecnicamente respaldada." 

Era o que eu tioba a dizer. Sr. Presidente. 

Nas primeiras avaliações p:na iruplantação da refinaria, auali
sando todos os aspectos envolvidos, a Petrobcls havia concluído 
que o Ceaiá exa a melhor opção de localização. A posição geogr.í
fica foi um dos ~1ementos que cont:ribuúam. pna este resuha.do. 

Quando se' ·leva em oouta mudanças ocorridas a partir de 
1987, os números indicam que várias condições significativas para 
a avalia.ção evoluíram favoravelmente ao Ceará.. 
, Há oito auos, o estado tinha uma participação de apenas 4% 
no !PI arrecadado no Nordeste. Hoje, esse pereenrual chega a 
16%. 

Nos 61timos três anos o PIB cearense teve um crescimento 
seis vezes maior que a média do Nordeste. 

O Estado passou por um rigoroso processo de ajnste das fi
nanças públicas que lhe tem pem!Ítido dispor de 25% da receita 
para investimentos intemos. 

Só nos últimos três anos. :realizou investimemos de US$1 bi
lhão em iDfra-estrutura. 

Na esteira de um programa de Üldustriaüzação já consolida
do. éstão em implantação 204 projetos industriais, com investi
mentos do setar privado snperior;es a US$2 bilhões. 

A Petrobrás imp Jantou no estado 1liDdades p:na fabricação de~ 
asfalto e lnbrificaiJ.tes, que são as··:maiixes instalações industriais 
da empresa na área de iDfluêllcia da futura zefinaria. 

O Cear.í ..:coubeoe que outros estados também dispõem de 

co:nd.ições pam abrigarumarefmaria...Mas,. neste momento~ a deci
são da Petrobrás só pedetá CODtemplar aquele que tiver à maior 
soma de fatores favoráveis. Por isso, o Ceará não participou nem 
vai partiCipar de iniciativas quf? possam gerar desagtegaÇão entre 
os estados e prej:Jdicar os nordestinos com um nov.o adiamento. 

A posição do Ceará ·é a c;ie que a decisão po_li_ticameote com
ta, será aquela tectücarueme respaldada. DOCVMENTO A QUE SE REFERE O SR. LÚ

CIO ALCÂNTARA EM SEU PRONUNCIAMENTO O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -Passa-se à lista de 
-~- oxadores. REFJNARIA: A POSIÇÃO DO CEARÁ 

Desde o primeiro momento. as lider.mças políticas e empre
sariais do Ceará tem-se mantido Ullidas em tomo de Uma posiçào . 

Conoedo a palavza ao nobre Senador Vairuir Campelo. 

de se=lldade sob!e a localização da Reímaria Nordeste. 1 O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Prommcia 0 se-
É claro que interessa~ qualquer estado se<Ji•r.um ~- guinte cüscur.;o,)- Sr. Presidente, SI's e Sr.;, Senado=, o quadro 

mento com greude potencial ~ ~~ ~<!!>~ empre!los. Mas a ve•- , da educação <nsileila não nos pem!Íte manifestações de euforia e 
. -cuJ.ação de campanhas publi~táilaS com o ~~ de _levar _a expressões de ju"Õilo. O mímero ~de escolas ainda ó illsuliciente 

~ questão~ um campo emocional não_beneficia a ";"S"=-11"" para dar cobertura à delDanda de vagas; a qualidade do ensino 
tende a cnar ~ clima em que a decisão Ímal seta traUmática, apresenta-se aquém do patamar desejáVel; os piédios e equipamen-
qualqucr ~ seJa ela. ~ . . tos deterioram-se a oJhos vistos; a baixa remoneração dos profis

!' y=~ do Ceaiá é a de oontn'bu1r P"" que preval~ nma siona;s da educação provoca um COD1inuado e preoeupautc êxodo; 
defini~ ~1oDil. respaldada pela comprovada COJ]]fete!lcta do a elevada taxa âe repetência e evasão escolãr é indicadcx- inequívo-
COipO tecmco da Petro~ _ . . co da falência do sistema; o analfabetismo. a despeito de todas as 

· Txata-se de uma pos1çao ma.nuada na experiência. iniciativas do Estado e da sociedade insiste em manter milhões de 
A Refibaíia N~te ~ est:lr ~indo a_to- bi3sileiros à margem dos mais elem;lllares direitos da cidadania. 

dos os ~tados ~ re~ ~ -~ ~~ pms a sua IID.· São cOnstatações preocupantes e dramáticas, Srs. Seuadcm:s~ 
plaDtação devem~ 5i.t!o ~em 1987" No entanto~ notadamenre para um País que pretende emergir como potência e 
o ~ente politico na disputa entte alguns estados gr.mde opção de desenvolviruento na viiaila do milênio. 
por sediá-Ia. na. ocasião,_ acabou ~ causar uma poster- Reverter esse quadro vai além das iniciativas de se criarem 

_ ~ do prejeto que~ a~ bOJO. Petderam ~s. campauítas e progrunas específicos. Reverter esse quadro, Srs. Se
~ preclSO 9lle prevaleça a consc;ênaa de que a refinaria ~ es- nadores, exige superação das condições sociais que geram o pro

t:ratepcamente ~ para o ~ e troá_~ benefiCI~ a blema.,. as quais., per sua vez. estão :relacioDadas com o modelo de 
tod.os os estados localizados na sua area -~ influ~. Na.c:a pl01" desenvolvimento econômico até então consagrado em nosso País. 
p:xle acc;n~· ~· do que ~ u,~ questao emmen~ Confesso qu~ estou mui~ esperançoso com- as pêi'SPeCtivas 
mc:me técní~ tmgmdo-se de_ matizes 1deológ:IO:S e tons e:lllOClO- de uma refornmJação geral do nosso sistema de ensin~ Estou cer· 
naiS.. ao ponto·de provocar o IISCO d.; ~mnovo .ildíam~ to de que o Mmistro Paulo Renato de Soosa, homem de reconheci· 

Dados ebJelivos da competêucia na área e educador experimentado nas mazelas 
É natU1al e saudável que haja cliscussão em tomo de um as- que levaram o atual sistema à falência quase que completa, hã de 

SUllto de tal importância. desde que os atgumentos apresentados promover a educação no Bl3Sil à posição que lhe cabe no contexto 
sejam abrangentes e objetivos. das prioridades nacionais. 
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No entanto, Sr. Presidente. srs e Srs. Senadores, enquanto 
agu.azdamos as refcmnas que certamente hão de vir, e por mais de
sal~tadoras CJ?e ~ mostrem os diagnósticos -e o -propno quadro 
s~ não se JUstificam a apatia ou o ú:aobilismo da sociedade e, 
principalmente, desta Casa Legislativa. Ao cootr.irio, quanto mais 
chamática se mostxa a realidade, mais intensiva e uigememente de
vem responder as mstituições e os ageiUes sociais.. --

Pensando assim. estcu trazendo à apreciação desta Casa e da 
sociedade como um todo uma proposta prática. a quaJ., &mho certe
za, contril:Wrá em muito para ameniZar as condições sociais adver
sas que Uúlnenciam o nosso sistema de ensino. 

Sr. Presidente, SI's e SIS. Seoado!:es, o custo dos ttansportes 
~ta mna das maiores dificuldades para estudantes que são 
obrigados a fazer grandes desloc:amentos de suas residências ou 
locais de ttabalb.o até a escola. 

. É muito freqüente,. como acontece-aqUi mesmO. no Distrito 
F~, ~".~os das ~ periféricas sejaiit obrigados a pro
~ mstltt:n~s de ensmo nas metrópoles.. porque, no local onde 
VlVem,Jimitações div=liS imPedem-nos de COiltinuar OS estudos. 

Na área rural, por exemplo, é COIDllm os DJllllÍcÍpios menores 
s6 ofere=m as quatro séries oo ensino fundamental. quando 
muito. Daí IeSUlta que, se quiser continuar oS estudos, o altmo é 
obrigado a c;Ieslocar-se c:liariamente para D:rimicípioS ·vizinhos 
majores ou cap~ que o(ere.Çam as séries restantes. - - - -

Em outros casos, teiminada. a s• série, os abmos :oão encon
tiam escolas de Z' Grau oo !DllDÍcípio em que monun. O problema 
agrava-se no enSino superiOr, pois de- cltâã. 100 alunos que iniciam 
a 1• série do 1° Grau, apenas 5,9% chegam à unive.xsidade. Isto 
porque, além de todos as fatores já enumcrados çi. as instituiçõ
es de ensino superior, viã de regra. concentram-se nas maia:es ci~ 
dades, ou DaS capitais. BiaSllia, Belo Horizonte, TeresiDa e 
GoiâDia são exemplos visíveis do que acabo de dizer. 

Além disso, muitos alunos optam por amos superiores ine
xistentes em seus municípios de origem. o que os leva a procurar 
vagas em faculdades cu universidades de Estados vizinhos, onde. 
Dão raro, acabam por desistirem, exalaiilente poc falta de condiçõ
es fillanceuas para amir c:0m as-despesas de ttansporte. 

Esses cidadãos, privados de ensino oo sobrecaiiegados com o 
. çusto dos tru!spOites, pertencem inequivOCamente ãs eamadas 
mais pobres da população, que vivem nas cidades circnnvizinhas 
porque não podem pagar o alto preço dos tetrenos e imóveis nas 
metrópoles e capitais. 

Em fãce-disso, e considerando a necessidade de buscatnms 
mec:aJJi.smos para vencer as distâncias físicas e sociais que separam 
o homem da éscola, estou reapresentando projeto de lei que dispõe 
sobre a redação do valor das tarifas para estudantes, oos transpor· 
tes coletivos iDt:emmnicipais. e in.letestaduais. 

Essa proposição, Sr. Presidente. Srs. Senadores, a meu ver. só 
virá oon.tnOOir para a redução das difetenças sociais:. e espero. 
com muita COIJ.vicção, merecer o apoio dos meuS Pares, nessa ini~ 
ciativa de inquestionável interesse públioo. 

Era o que eu tinba a dizer, Sr. Presidente. 

O SR. PRESmENTE (Ney Suassuna) - Sobre a mesa, re
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exett:ício Sr. 
Nabor Júnior. · ' 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N" 223, DE 1995 

Senhor Presidente, 
Nos teimas do art.. 43, inciso II do Regjmen.to In.temo,. requei

ro licença para afastar-me dos tr.obalhos das Casa oo peóodo com-

preendido entre 26 de fevereiro a 5 de março do ano em curso, 
para trato de assuntos particu~s. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1995.- SenadorRom<U 
Tuma. 

O SR. PRÉSIDENI'E (Ney Suassuna) - AprovadG o reque
rimento, fica concedida a !ioença solicitada. 
---Sobre a mesa. eo!DllDÍcação que será lida pelo Sr. 1• Secretá

rio em exe:rcició, Sr.. Nabot Júnior. 
É_ lida a seguinte 

Biasília, 23 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a homa de ec!DllDÍcar a Vossa Excelência. de acado 

ecm o disposto no art. 39, alínea a oo Regimento Intemo do Sena· 
do Fedexal. que me ausentarei do PaJs no peóodo de 25 de feverei
ro a 5 de março do commte ano. para empreender viagem de 
caxiíterparticular aos Estados Unidos da América. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1995.-Senador Teoto-
nio Vilela Filho. . 

O SR. PRESIDEN'IE (N..-y Suassuna)- A co!DllDÍcação lida 
vai à p1blieação. . 

Sobre a mesa. comunicação qoe será lida pelo Sr. 1° Sectetá
rio em exerclcio, Sr. Nabor Júmor. 

É lida a seguinte 

Brnsilia. 23 de fevereiro de 1995. 
Senhor Presidente: 

- Nos termos doart. 39, alínea a. do Regimento Tntemo.conm
nico a-Vossa Excelência qt?.e anseDtar-Illt>-CÍ do Pais n.o perlodo 

compreendido entre os dias 26 de f~vereiro a 5 de março do an.o 
em curso. 

Respeitosamente~ Senador Romeu Toma. 

O Sr. Ney Suassuna, Supknk de &crt!tário, d~i
:;ca a cadeira da presidência, que i ocupada pelo Sr. Na
borJúnior. 

O SR. PRESIDENI'E (Nabor JÚlliÓr) -A eo!DllDÍcação lida 
vai à j>lblieação. · 

Concedo a palavra ao nobi:e SenadOr Ney SuaSs.ma • 
O SR. NEY SUASSUNA (PMDil=í'B. Prommcia o seguinte 

discurso. Sem revisão ·dO orador.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Se
nadores. há poucos minutos ouvimos a oolocação do Senador LU
cio Alcântara.. oo Ceará, de que ser.i CO!lsttUÍda oo Nordeste, 
provavelmente~ .. a u• :refinaria da Petrobtás- o PaíS Conta hoje 
com 10 refinarias: 8 da Petrobrás e 2 privadas.. 

Muitos são os estados que estão se candjdatando a essa refi.. 
Daria. Já temos hoje o Pará, o Maranhão. o Ceará, o Rio Graude do 
Norte e Pemambuco. que são. juntamente com a Paiaíba. os esta~ 
dos qae estão pleiteando a iostalação dessa refinaria.. E não é para 
m.en.os._pois:_~ _refinaria resultará em 7 mil empregos dUetos e 
cerca de 30 mil empregos indiretos. :!Soo, nos eStados pobres do 
Nordeste. significa quase que a edificação de um n.ovo estado den~ 
tto do tetritório felizardo que for contemplado com a refinaria. 

Os critérios, até agora. ainda não estão bastame clarificados. 
Fala~se em critério técnioo e em critério social. A colocação antes 
por mim feita. a faço novamente, comó representante do poVo p::l

raiban.o: se o critério for o social. D.eDb.um estado está mais creden-
ciado do que o Eslado da Paro'ba. • 

E por que, Srs. Senadores? O Estado do Marnnhão recebeu 
uma série incrível de investimentos do GovCI:D.o Fedetal. estando 
em ,franco progteSso. ·cujO Produto In.temo Bruto se aproxima dos 
grandes estados da região. - --
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O Ceará, além do canal de irrigação construído em tempo re- prestar no sentido de que, realmente, o Congresso possa desempe
cottle, tem o Banco do Nozdeste do Brasil, o DNOCS e várlos in- Ilhar o seu papel de legislar. 
vestimentos: da esfeta. federal. O Rio Grande do NOite teve a ãjucb. Hoje ocorre o que já foi conceituado por muitos como a dita
divina. que lá colocoo. sal e petróleo. Neste nutro, veio a Petro- dura das medi~ provis6rias. quetemos discutir o assunto DaS co
btis, que exp!cn o petróleo e despeja empregos diretos e indiretos missões e Dão ·temos tido~- essa opornmidade. As medidas 
que estão fazendo o progresso do Rio Gtande do Norte. Pemam- provisórias Chegam á esta Casa e as comissões se teúnem em me
buco tem a Sudene,. a <llesf7 entre ootros órgãos de investimento nos de cinco dias e dão o parecer, proferido pelo Relator neste pie
do Govemo Feder.!!. fazendo com que aquele estado também pro- Dário. 
grida. . De modo que faço este apelo solicitando o apoio a esila medi-

Nesse quadro, só a Paraíba não tem tido investimento. Somos da. afumando que estamos, também, c:!ispostos a apoiar propostas 
2% da população do Br.Wl, 3 bilhões de brasileiros. dispomos-de DO mesmo sentido. Além do que, nesta oportunidade, quero Iam
um porto em excelentes coodições - o Porto de Cabedelo - e de bém manifestar apóio às propostas enca.miDbadas pelo Senador 
estradas, talve~ as melhores do NOideste, e. acima. de tudo, temos Pedro Simon e- por mais rutros Senacloies. entre os quais o Sena
necessidade desses empregos. dor CoutiDho Jorge, no sentido de agilizar o processo legislativo 

Todos os estados têm o direito de pleitear. T Odes são Jegíti- nesta Casa, tomando-o mais ttansparente, a fim de que possamos 
mos nos seus pleitos. Mas se o critério for o social. 0 estado a ser merecer. cada vez mais, a respeitabilidade do povo btasileiro. 
escolhido deveria ser, com toda certez.3.y o da Panu'ba.. Era essa a comunicaçio que tinha a fazer, Sr. Presidente. 

Nesse sentido, fizemos uma corta ao SeDhor PreSidente da Muito obrigado. (Muito bem!) 

República solicital:tdo que fosse esse o critério. solicitando que a Dura111e 0 discurso do Sr. &bastião Rocha, 0 Sr. 
Parafba fosse conremplada com essa imp.lantação. Carta semelban- Nabor Jljnior, deixa a cadeira da presidência, que é 
:,mos ao Ministro das Minas e Enetgia e ao Presidente da Pe- ocupada p<lo Sr. Ney Sua.mma. Supknk <k S.cmário. · 

O povo·parullano, sem a emoção de alguns oottoo ·estados, O SR. PRESJDEN'IE (Ney Su=a)- Concedo a palavra 
espeta. Quando digo sem a emoção é porque, i-ealmente, o que o ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.) 
Senador Lúcio Alcântaia colocou é extremamente temeroso: há.,... Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá. (Pansa.) 
lados em que o.gtaU de mobilização chegou a tanto que, se nãO for - Concedo a palavta ao oobre Senador Arthur da Távola. (Pau-
contemplado, ser.í. uma frustt3Çâo gigantesca. sa.) 

Nós, com o pé no d!ão, com o pensamento em Deus, com a Concedo a palavra ao n~bre Senador José Eduardo Dutta. 
fé e a esper.mça na justiça, aguanlamoo que a decisão quanto ii iDs- (Pausa.) , · 
talação dessa te finaria seja tomada e que seja contemplado o Esta- Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião. 
do da Paraíba. O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR. Prommcia o 

Eta o que tiDha a di=. Muito obrigado. (Muito bem!) seguinte discUiso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Se-
O SR. PRESIDEN'IE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra nado Feder.!! e o Congresso Nacional, com insistência têm de-

ao nobre Senador Sebastião Rocha. monstrndo a sua indigoação com telação às medidas ~ 
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Sr. Presidente, 'deelino do que revogam, sem sombra de dúvidas, as pretrogativas do Parla-

uso da palavra e peço para falar no espaço da Lidei3Ilça do PDT. · mento.. Um DÚ.mero enotme de emendas constitucionais tem sido 
O SR. PRESJDEN'IE (Nabor Júniór} -'V. Ex'. pode utilizar submetido à apreciação da Câ.roaza Federn.l e do Senado. Parece-

a palavra. áispoodo de~ minutos. _ me que seria interessante que se estabelecesse um consenso sobre 
O SR. SEBASTIAO ROCHA (PDT-AP. Como Líder. Sem as m~. f=Th•ndo, dessa forma, a 1I<!mitaçao ~-

,.visão do ~omdor;)-'Muito obrigado. ~- ~- ==- · 
Quero, nesta oportunidade, ~cumprimenwldo o PresideDte. a Quero fazer algumas sugestões. A primeira delas é a mvO<São 

SI' Senadcn EmW>. e demais SJS. Senadores, dizer que o PDT do instrumento do daeuroo de prazo, que deve oc:oaer contta 0 
soma-se àqueles ParlameDtares que se encontrãm descontentes Executivo e não contra o Legislativo. O modelo atnal está orga.oi
com o uso abusivo das medidas provis6rias. zadopaxa um.Te,gime parlamentarista, qüaudo a recusa. de uma me--

Nesse sentido. a partir do retomo dos ttabalhos nesta Casa. dida do Executivo acmetaria. a queda do gabinete do 1 o Ministro. 
ap6~ o Carnaval, estarei apresentando nma emenda, para a qual Se o decuno de prazo for CODlia o Exerutivo, obrigar.!. este Poder 
peço o apoio dos Senadores e Senadoras, no sentido de que se es- a estabelecer um consenso com o Congresso Nacional. enviando 
tabeleça quorum qualifiCado para a aprovação das medidas provi- para cá medidas que possam ser garantidas. quanto a sua adznissi
s6rias. bilidade, pela majoria, obtida attavés do apoio dos partidos do Go-

Parece-me ser.. ainda, uma proposta origiDal. Não temos co- vemo ou da negociação com o próprio Congresso. A validade das 
nhecimento de que uamite nesta: Casa nenhuma proposta seme- medidas provisórias deveria ocorrer. salvo a das medidas que tta
lb3llte. Se o Presidente da República emite medida provisória com tam de assuntos fmanceiros, que devem ter obrigatoriamente vali-
o objetivo de ttatar de assuntos de urgência. e relevância, então, pa.- dade imediata- e isto OCOire em todas as repúblicas 0Ig3llizadas e 
:rece-nos muito clar:a. a necessidade de um quorum qualifl.Cado democráticas do nnmdo -, a partir do momento em que elas fos
para sua aprovação. A minha proposta é de três. quietos, a exemplo sem .a.d1llitidas pelo Congresso. Se temos o ônus de, modificando 
do que acontece com as emendas coostinlcionais. Isso fará com oa revogando uma medida. legislar sobre os seus efeitos, é absolu
que o Presidente use esse dispositivo constitucional apenas para tamente imperativo que isto ocona a partir do momento em que o 
trat.arde.assuntDs de alta relevância e deurgênciapataoPaís. Congresso aceitou, admitiu a medida na Comissão, ou com recur-

Então, pedimos o apoio doa Sxs. Senad=, pois vamos pas- so ao PleDário. 
sar uma lista para assinaturas. Logicamente, a nossa proposta me- Outro aspecto é que jamais uma medicÍa provis6ria pudesse 
recerá a apreciação. alterações e coo.ttibuições que os ser reeditada. Vamos estudar a possibilidade de dilatar um pouco o · 
.Parlamentares desta Casa. com uma larga experiência, puderml prazo da sua votação. A proposta que elaboro e que exp:>nho ao 
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Congresso? neste momento? é que a Comissão teria cinco -dias para 
admiti-Ia. No caso de Dão ser ela admitida pela Comissão, ou de 
não ter se reunido a Comissão, porque .nãO teVe-aceSsO ao texto 
completo da medida, ela seria dada por Dio admitida, com recur.;o 
para o Plenário do Congresso Nacional, com o apoiamento de dez 
porcento dos parian>:nwes. 

Estas IlOIDlaS, consolidadas em uma emenda constitucicmal. 
acabariam de vez por todas. com o a.Ibítrio e o alvitre absoluto do 
Executivo oa sua proposição e elaboração. 

Já observei que uma CO!ICllte parlamentar do Congresso gos
taria de confinar as medidas provisórias acs limites do de=to-lei 
do tempo do periodo militar, de confmá-las somente a matérias fi. 
nancettas. No entanto, a mi:nba experiência de Govemador de Es
tado me faz pender pam a agilização dos processos, e a=ditar que 
a urgência. e a relevância de quaisquer maiérias deveriam ser defi
nidas pelo Plenário do Congresso NacionaL atiavés do parecer vo
tado nas Comissões. Mesmo as mensalidades escolares, em 
Çetmninado IllOilleil.to, têm relevância e mgência social suficien
tes pam jlstificarnma medida provisória. Mas esSe critério, defini
tivamente? tem que-ser estabelecido pelo CongieSSO, e a vigência 
dessas medidas passaria a se sujeitar;lle fcmna absoluta, à votação 
da.adtuissibilidade pelo Congresso Nacional. 

Desta fo:ana. não limitando as medidas ratione materiae, 
mas devolvendo o doeu= de pl2ZO à responsabilidade do Execu
tivo, não estaríamos tirandO a agilidade que o Executivo precisé · 
ter em determinadas circunstâncias e. acima de tudo estarlamos 
garantindo as pxCm,gativas e a ex&ência do Congre~ NacionaL 

A medida provisória revogcu definitivamente o Senadc e a 
Câm3la Fedeial. E, às vezes, neste periodo amo em que exerço o 
mandato de Senador, me parece que Dão temos nada a fazer nesta 
Casa. . 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

e colocando em perigo a propria pezmanência dos ttabalhadores e 
a sobrevivência de empresas com uma vida ~ta.da ao Rio Gran
de do SuL 

O trabalho ·como nós,. do PTB, o entendemos e avaliamos. 
passa também. Sr: PresideD!e, St"s e Srs. Senado«s, por: uma aten
ção especial- que nós esperamos e na qual estamos c:anfiando -
deste novo Govemo cm relação à agricult:ma, poiqUe vettho de um 
Estado eminentemente produtor e é pteciso, uxgentemente, dar 
Condições aos nossos produtores de continuarem produzindo. Pam 
isso é necessário eliminar a lR, que está sobrecm::regando os nos
sos agricultores. 

Vejam. emãci, Srs. Senadores. como estamos vindo com pro
postas sérias paz:a nos somar a todos aqueles que muito bem têm 
representado esta Nação em questões dessa na.tareza. 

Estamos clamando também pam que seja dada atenção espe
cial ao seiO!" da saúde, poit!Ue Dão podemos ccntinuar veudo, em 
todos os Estados deste País, pessoas mo=ndo nas portas e nos 
coo:edorOs dos hospitais. N"ao podemos ccntinuar vendo hospitais 
não serem administrados de forma a oferecetem boas condições de 
atendimento à saúde: da nossa gente. Nós estamos tentando atender 
a situações de morte, de doenças. mas p:ecisamos investir na pxe-· 
vençao. 

Eu estou vindo pata cá.. também. com o WliifllomisSO com a 
educação. como já afumei Temos o entendimeD.to de que a educa
ção. neste Pais, precisa w:gentemente ser refonntdada. Nós preci
samos de uma politica séria, que atenda, principalmente, a dois 
fatores: básicos. oo. seja. à quantidade e à qualidade da educação. 

N"ao podemos continua!: convivendo cOm. os índices de eva
são e :repetência que exisr,em em todas as nossas escolas. desde a 
primeira série. e até mesmo no curso UDÍVetSitário. N"ao podemos 
ccntinoar observando passivelmente a situação de inúmeros esi:D
dantes de classe médià e filhos de uabalbadotes, que ~ ter · 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palaVTa acesso à_ 1Dll_versi~ _e Dão estão conseguiodo, ~e as!"'-' fa-
à nobre Seuadoia Emília Fernandes. . milias nao tem Condiçoes de atear com as meusalidades. 

A SR' EMÍLIA FERNANDES (PTB:RS. l'ronllncia o se- Pn:cisamos roscar créditos educatívos pam dar opornmidade 
guinte disalr.;o. Sem revisão da or3dota.)- Sr. Presidente, St"s e a todas as pessoas '!"e desejam estudar, neste País, de faze. lo. · 
Sxs. Senadotes, não pretendia usar da palavra nesta tarde, mas N""ao podemos cootimmr ccnvivendo com uma. escola de se-

. _diante do pronunciamento do üder da nõssa Bancada. Senador gundo gr.m que, IOalmen~ eslá fonnando alunos que concluem o 
· Valmir Campelo, pa: quem tenho gmnde admilação. sou obrigada .CUISO e Dão cnccntiam espaço no mercado de ttabalho, ponjlle Dão 

a reaf'Iml31" que cada vez mais teiiho muito cJ.arc?s os compiOIDissos têm especiali1;lção. Temos que contar com o reforço das escolas 
do PTB com as questões sociais. Paxabéns. Senador, por abordar a profisskmalizantes, e bJscar. em cada setor. em cada município, 
educação. · em cada região deste País, as escolas que maís adequadameute sir-

Sou profe= e estou chegando do Rio Grande do Sul com vamdeespaço.atépamoprópriom=adolocaL 
um trabalho· de vinte e três a:nos dentro da escola pública. tendo ~ao podemos continuar convivendo, na educação. com os 
saído da saía de aula exatameute no final de janeiro de 1995 pam baíaos salários que a gmnde maioria dos professores deste País re
vir ao Senado tomar posse. Portanto. conheço e sou testemunha cebe.. Esta.mos vindo de um estado que já foi exemplo para o l"eS

das preocupações que V. Ex' apresentou em relaçiD à educação. tante da Nação na qu•lificaçJio dos seus profes=. ponjlle temos 
O PTB. sem dúvida, é um Partido. que está se propondo a um plano estadual de educação que ampam e até valoriza aquele 

abraçar ttê& grandes cansas, que, no meu énten~ são funda- professor que se dedica e que estuda mais. 
mentais para o desenvolvimento de uma nação: a saúde, a educa- Nos últimos anos, tivemos o nosso plano de ca:c:eiia ~ 
çao e _o ttabalho. . . _ peitada. Então, qualidade Dão é ünportante em educação? E por 

E importante ressaltar que temos uma visão bem ampla do isso que nos enconttamos Dl1nl venladeiro caos em relaçãO-à edu
que significa, realmente, o ttabalho neste momento pam o País: cação. E por isso estamos acreditando, também. nas medidas que 
Dão apenas oportunidade de emp:ego, mas alguma coisa mnito estão sendo anunciadas pelo Ministro da Educação. Ternos alguns 
mais abxangen.te, que passa pelo apoio a pequenas e médias em- questionamentos, para os quais são necessários esclarecimentos. 
presas. · Até mesmo prefeitos e governadores estão questionando o envio 

Peço especial atenção pam a. siruação em que vive o setor cal- de verbas diretamenle às escolas. Achamos imJX'IWll.e essa gestão 
çadista do Rio Grande do Sul, um estado que tinha um embasa· democtática, mas precisamos objetivar de fonna maís ciala como 
mento muito forte na soa economia e? hoje? sofre com a defasagem essas veiDas vão chegar ao seu destino. 
cambial que eslá impedindo que empresas de gmnde importância São questões dessa natureza. Sr. Presidente, Sts. Seuadores. 
na nossa economia maDlenhamo seu ritmo de trabalho? arriscando que me estúmJlara.mausarda palavra nesta tarde. 
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A escolha do nosso Líder cada vez mais nos envaidece, por
que sabemos dos compromissos que ele tem com as causas sociais 
que estamos ablaçando. · . 

Tenho certeza também de que a Cornjssão de Educação, qoe 
ser.í. ptesidida pelo ilustre Senador Roberto Requião e à qual darei 
a minha co4boração como Vice-Presidente. saberá enconllar solu
ções pua a educação msileira. 

Trazemos? Senador Roberto Requião, o compromisso e o 
apelo elo magistério cio todo o Eslaelo em relação à Lei de Diretri
zes e Bases. Sabemos qoe essa lei se anasta há vários anos no 
Congresso Nacional e que V. Ex• pretende reesmdar nW5 a fundo 
a matéria na Comissão cio Educação. 

Quero alertar que o BIOSil Dão pode continuar esper.mdo mais 
cinco ou dez anos por uma nova lei de diretrizes e bases. Por isso 
peço a ate!lção de todos os Srs. Senaclores. 

Precisamos de um Conselho Fedeial de Educação que seja di
nâmico.. aut&omo, fisndizador e que contribua. sim. com o Mi
I;listério da Educação, mas que não seja apenas um órgão 
colabotador. Deve _9!1: _um 6rgão mais forte, mais dinâmico, mais 
ágil. pua que a educação elo nosso Pals tenha um novo impulso. 
Precisamos recuperar os anos pcnlidô nessa área. 

Sr. Presidente, SIS. Senaclores. co:ofio plenamente que este 
Senado novo; que inicia esta legislatllr.l com entusiasmo, com IJlO.. 
tivação. baseado na experiência de muitos, maS também na ânsia 
que nós, os novos. t:mzemos no nosso coração e nos nosSos seJlti.. 
menta;, saberá ~camiDhar corretamente essas questões sociais. 

Par.lbéns. SeDadorValmlrCampelo, e conte com esta colabo
xadara.. Parabéns também aoSenaclorRoberto Requião.Saibam V. 
Ex"s que podem contar comigo pua lutar pela educação e por to
das as causas sociais deste Pafs. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna}- Concedo a palavra 

ao eminelJle Senaclor Ednarclo Suplicy. 
. O SR. EDUARDO ~LICY (PT-SP.Prommciao seguime 

discuiSo. Sem revisão elo Oiaclor.) - Sr. Presidente, Sr. Senadoia. 
SIS. Senac!ores, o Senado começa com mna gtailde disposição de 
tr:aba.Ihar. Ontem mesmo pudemos: comprovar is:s_o pela presença. 
em plenário, da maioria dos componentes. desta Casa. A propri.a 

. -Mesa começa. com a disposição de inovar no sentido de dern..,...,-ati
zar o nosso trabalho- no Senado, para que possamos coo:esponder 
às expectativas da pop.Ilação brasileira. 

Hoje farei uma proposta para tentardemocra;izar mais as açõ
es politicâs no Senado Fe4eraJ. 

Óntem. com a instalação das Comissões Permanentes. foram 
escolhidos os presidentes e vice-presideutes de cada uma delas. 

Desde que estou nesta Casa. tenho observado a fom1a como 
são escOlhidos os relatores pelos pn:sidentes de ComissãO.. São cri~ 
térios políticos que, muitas vezes. levam ,os cidadãos a se indagar 
por que sempre determinaclo Senaclor está sendo designado pua 
um tipo de projeto, ou po< que ootro Senaclor está sendo designado 
para relatar tal proposição. 

No Supremo Tnõunal Federal, há alguns anos, iDstiluin-se 
uma ~istemática considerada a mais adequada e democrátiCa possí
vel. E exatamente esta proposição que institui uma ~om:ta de sor
teio, que dá igualdade a todos os: membros desta Casa de serem 
designados pelos ptesidentes de Comissão. que passo a propor 
através de projeto de resolução. 

O projeto altera dispositivo do Regimentointemo âo Senado 
Fedeial, est.abelecenc!o critérios de indicação elos relatores nas Co
missões PetmaneDt.es. 

O SENADO FEDERAL resolve: 
Art. 1•- A alluea "c" elo art. 89 do Regimento In· 

temo _do S~ Federal passa a vigorar com a seguinte 

~Art-89 
c - estabelecer, por sorteio. entre todós os mem

bros da Q:mjssão, para vigorar em cada sessão legislati
va. a ordem seqüencial dos xelatores para as matériaS.'' 

Art. zo- Esta resolução entra em vigor D3. data de 
sua peblicação. 

Att. 3° - Revogam-se as disposiÇões em conttá-
rio. 

, Hoje, o art. 89, 1etxa c, diz que "ao Presidente de Comissão 
compete designar, na Comissão, relatores paza: as matérias". Seria 
justamente essa a modificaçãO proposta. Em vez de ser atrib.lição 
simplesmente por vontade elo Presideute, haveria o estabeJecimen.. 
to, por sorteio, entre todos os membros da Comissão, pua vigornr 
em cada sessão legislativa a ordem soqüencial dos relatttes pua as 
matérias. 

A atnal si5tei:Dática. que confere aos Presidentes de Comis~ 
es Peml3llenles a competência de, a seu juízo, designar os relaro
res para as matérias. Ílão assegma uma participação equâmme dos 
membros das Comissões nos t:Iabalhos de relatoria. 

O critério pessoal de indicação elos relatores pode induzir a 
sinlações onde a detenninados: membros é disttibu1do um grande 
mímero de proposições em detrimento de outros e, o que é pior, 
pode propiciar a ptática de privilegiar determinados membros com 
reiatorias cio determinadas matérias envolvendo temas pclêmicos 
ou de interesses ecóJ:iômicos. Esta pnífica,- emre outtas desvanta
gens, é um dos agentes causadores da lentidão do processo de aná
lise por parte das comissões, uma vez que concentra em poucos 
membros as reiatorias das malérias. 

O objetivo da presente propositura ó ciomoo:ático na sua con
cepção, uma vez que o sorteio, a exemplo do que C:COIIe no Supre
mo Toõunal Fedeial, irá assegmar a participação & )O'los os 
menfixos.

1
no processo de relatoria. Com este ~to estar

se-á eljminarldo: ao mesmo tempo, o privilégio e o acúmU1o de tta.
balhos nas mãos de determinaelos membros. Com este processo, 
chances haverá de qoe qualquer Senadot, com assento na comis
são. in.ciependeDI.emenle do partido a que pertencer, venha a relatar 
matérias ditas polêmicas. 

A modaliQade ora proposta vem ao encontro dos princípios 
gerus elo proceSso legislativo estabelecido no inciso I do an.. 412 
do Regimento Intemo do Senaclo Federal, na redação dada pela 
Resolução 6/92, onde se pretende a "participação plena e igualitá
ria dos Senadores em todas as atividades legislativas"~ 

O Senaclo Federal, no esfccço de tomar as suas piiticas mais 
democciticas e transp3IeD.tes, não deve aceitar "monopólios" de re
latorias. privilegianelo temas e Senaciores. 

Essa ó uma COD!:ribuição elo P3Ilielos elos Trabalhadores que, 
temos certeza, terá a acolhida dos demais partidos pelítkos com 
assento nesta Casa. 

Também a lideiança do Partido dos Tiabafuadorcs na Câmara 
elos Deputados irá aptesemar projeto com igual teor demo=tizan
te na Câmara dos Deputados. 

Será que o Govemo. tendo a maioria :na Casa. tendo na presi
dência das principais oomis*s pessoas da sua inteira confiançl, 
iria abrir mãO dessa pre=gativa pelítica de indicar o re!atot'? 

Será que o nobio Senaclor Alllônlo Carlos Magalhães. eleito 
antem Pres::ideme da Comissão de Relações Ex~ ou o Sena-
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dor Roberto Requião, Presidente da Comissão de Educação, tam- "1 - A notificação do "'J''1'&elllado P""' que o 
bém eleito ontem. pensariam em abrir mão dessa Jl!=gativa? De mesmo possa of=cer ampla defesa, caso quein; 
repente, projetos de grande importância P""' o Governo recebem, 2 - A notificação do atual Ministro das Coi!DlDÍ-
por sorteio. o parecer de um Senador da Oposição. E que parecer cações, Dr. Sérgio Mota, P""' que ele forneça cópia dos 
esse Senador formularia'? Será que esSa lião seria rea.Imeme uma processos de concessão obtidos pela empresa Uv1P Con~ 
medida cienlo=tizante? Canfur, transpaien1e e democ:r.llicamen- sultoria e Reptesent.ações lida,; 
te, em um Senador da Oposição P""' que ele relale um projeto de 3-Que seja aberto inquérito ciVil com a fmalida-
interesse significativo para o Govemo? Não seria esta uma forma de de identiflcar o elo de ligação entre o beneficiário das 
de estabelecer um diálogo nmito construtivo. onde um Senador do cOncessões Luiz Mário Pádua e o ex-Ministro das Co-
Partido elos Trabalhadores- ou do PDT, ou do PSB. ou do PPS - I!DlDÍcaçóea Djalma Morais, e caso se oonclna que o ato 
tivesse a responsabilidade de dialogar com os miDi.stros das res- da concessão estava maculado de vicios qUe ele seja de-
pecti.vas áreas govemamemais e assim elaborar um parecer que. cJarado nulo de pleno diteito. de acordo com o disposto 
pelo menos.. leve em conta as pala.VIaS do Govemo? em Ie~ tomando assim inexistenteS aS- referidas COllCeS-

Obviamente. se o Govemo Dão estiver de acordo com o paze.. - - sões." 
cer daquele Senador oposiciooista.. seriiprehaverá a· possibilidade. Encaminhamos.; também, ofício ex temo ao Sr. Ministro Sér-
naqucia comissão, de ser apresentado. por parte de outro Senador, gio Motta pedindo infonnações a respeito das empresas: Orbicom 
um parecer substitlltivo. Port.m.to. pe:mtanecerla. a prenogaúva go- Telecomu.nícações. Global Telecomunicações do Brasil, LMP 
vernamental de fazer prevalecer relatório diferente daquele apre- Consultarias e Representações e Coerente Sistema de Telecoi!DlDÍ
sentado pelo Senador sorteado. . cações - todas elas beneficiárias de concessões de canais de 

Há aqui algunS projetes que envolvem interesses econômicos LMDS; se essas e;cpresas encaminharam projetos técnicos refe:
simplesmente extiaon:linários. A melhor maneira de lidar com es- ~ntes a essas roncessões; se as enqxesas são beneficiárias de ou
ses projetos é designar relatores por sorteio. porque. assim. até _ tras concessões anteriOimente outorgadas pelo Ministério das 
mesmo o presidente da comissão não teria problemas -pã.!a esco- ColllllDicações; se as mesmas passaram por algum processo de li
Ib.erum relator. citação piévia. e se têm comprovado domíDio da tecnologia neces-

Deixo essa idéia como uma proposta aos nieUS nõbres Pares e sária paza operar 0 sistema L:MDS. Em caso negativo. qoáis seriam 
uma colabota.ção ao Presidente José Samey. que solicitou a todos as empresas nacionais 00 estrangeiras responsáveis para gar:mtir 0 
os Senadores SÜgestões paia o apri:m.orameDto dó!ftrabalhos desta aoosso à tecnologia do citado sistema a essas novas concessioná-
Casa. rias brasileiras. _ 

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra Essa é uma medida que enooutra pl!Iaielo oom a iniciativa de 
ao. nobre Senador Romero Jucl. (Pausa) San - Câmaia dos Deputado de · de decreto 

Conoedo a ~vra ao nobte Senador José Eduardo Dutra. Tilden uago, na s, pro .)<tO 
0 SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA rrrr _ SE. l'rommcia 

0 
legislativo que suspende as ooucessões efellladas no final do Go-

v· ... vemo Itamar FI3I1co. · 
seguinte discaiso. Sem :revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sts. Entendemos que essa :i:õiciatiVa poder.i contn'b.Jir inclusive 
Senadores, uso da palavra na tarde de hoje P""' informar a esta do 
Casa a iniciativa que tome~ ;,,,..,eiite com 0 Deputado Feder.!l P""' que se efucidem essas qilestões, de f= que a Câmaia s 

•- Deputados e o"--~- r-~--1 - se co~lu!as as nossas !:n-i-Man::elo Guerra,. do Pf de Sergipe, de eDcatninbar representação ~ r~<U """'r'-· -r-
ao Exm• Sr, Procw:ador-Ger.U da República, Dr. Aristides Alva- tas - possam votar favoravelmente ao projeto de decreto legis!ati-

:;:~ __ (_ vo qu.e suspende essas conc:essões. por entender que é um assunto 
:renga JtmqOeira. no senti!lo de que sejam 'io.VeStigãdas is ~- do máximo interesse da coletividade brasileira. 
cias formn!adas poJa Folha de S. l'àulo e. pelo Corr<io 

· ·B--~ · das < ---~-- final do Go- Muito obrigado, Sr. Presidente. . 
· •~ense a respeilo concessões e, e~. no O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- A lista de oradores 

vemo Itamar Franco. partiadaJID.ente aqoelas que fotam concedi- inscritos chegou ao seu fiDaL .. 
das à empresa LMP Consu1toria e Representações-

A citada empresa ganhou a concessão de Serviços que utili- Está facultada a palavra. (Pansa.) 
zam tecnologia e transmissão de TV de última gexação àlamada Tem a palavra o SenadorGuilhemie PalmeÍra. 
LlYIDS~que inclusiveainda.estásendotestadanos Esta~ Unidos. O SR. JONAS PINHEIRO- Sr. Presidente. eu me inscrevi 
infoJJnando um capital social no valor de 3 mil reais. E de se os- e ainda não fui àlamado. 
pantarqueumaempresa que apresenta capital provavelmente insu- O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- V.Ex'"temi32ão.A 
ficiente para comprar um bom televisor de última geração se Mesa cometeu um equívoco. 
credencie P""' explorar um serviço que, pa<a ser implantado, por V. Ex" tem a palavra. 
exemplo em São Panlo, exigiria um capitài em tomo de 3 milhões O SR. JONAS PINHEIRO (PFL- Mf, Sem revisão do ora-
de reais- mil vezes, portanto, o capital da LPM dor.) - Peço desculpas ao meu Líder. Senador Guilherme Palmei-

É bom lembear que a imprensa tem informado que há suspei- ra. 
tas de articulação de um verdadeiro mercado negro de concessões, 
em que empresas sem a mínima capacitação técnica ganhariam as 
concessões para negociá~ las posteriomJ.~te com mganjz~ções que 
realmente teriam condições de imPlantar tais serviços. E preocu
pante também que a imprensa tenha registr.ldo que o dono dessa 
LMP Consultoria e Representações Ltda., Sr. Luiz Mário Pádua, 
gozava de profunda. amizade com o ex-Ministro das CotmmicaÇÕ:' 
es, o Sr. Djalma Monüs. 

Nesse sentido, a nossa representação solicita da Procuiadoria·' 
Geil!l da República; 

Sr. Presidente, Sr's. e Sts- Senadores. oa1po. com satisfação, 
esta trirona par.t dar conhecimento aos membros desta Casa de 
que estou apresentando projeto de lei visando a orientar e a disci~ 
plinar o destino das embalagens de agrot6xicos. seus componentes 
eafms. 

E.ssa matéria, Sr. Presidente, vem sendo objeto de grande 
preocupação por parte de setores esclarecidos e responsáveis da 
soei~ pelos graves riscos de contaminação ambiental e pelos 
danos cliretos incalculáveis que vem causando aos usuários e às 
EOPU~ções rurais e urbanas. 



Fevereiro de 1995 ,ANAIS DO SENADO FEDERAL 327 

E também assunto da mais alta relevância para a ag:ropecuária A Lei n° 7.802/89, conhecida como "Lei dos A_grotóxicos'', 
naciooal. visto serem os produtores rurais os maiOres usuários de discrimini o destino final dos resíduos e embalagens como uma 
agrotôxicos e os que. juntamente com os trabalhadores rumis, ma- das questões a ser regida pela referida Lei. Enttetanto, em que pe· 
nipulam. esses produtos. sem seus méritos. ela é omissa no que diz respeito à destinaçio fi-

A extensão do problema, Sr. Presidente, SI's e Sr.;. Senado- Dlll dos resídubs e embalagens. Dão cootemplando dispositivo 
res.. pode ser avaliada ao se constatar que, a cada ano, são geradas específico para normatizar a questão. 
cerca de SO· milhões de embalagens de agrotóxicos, sem que ao Dessa fcxma., entendo que esse projeto de lei preenche uma 
menos tenham sido descomamiDadas oo tenham dos~ previs- grave lacuDa exisrenre Da legislação lxasileir.l sobre ag:rotóxicos.já 
ta adequadamem.e. que a lllexistência de uma legislação sobre a matéria vem conlri-

A.ssim, nas regiCes de importânc:ia agrlcola no Brnsil Verifi- buindo para agravar o problema. 
ca-se um CJ:e:SCelltC aolnmlo de embalagens vazias de agrot6xicos Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. el.aboJ:ei esse projeto de 
nas propriedades por falta de pt"O"Wjmentos adequados paza 0 seu lei com o conhecimento pessoal do assunto, como profissiooal for
descarte. mado nas áreas de ciências agráriaS e comO EXteiiSióbista Rmal. 

Freqüentemente. essas embalagens são-sm;_plesnl~nte abandÕ- Contei com a colaboração de assessores especializado<,; e comam
nadas nas ptóprias propriedades rurais sem nenhum critério 00 pla vivência prática e. ainda. com úúormaçõeS e sugestões obtidas 
cuidado especial. jogadas em bu=:os. voçorocas. em C1ll'SOS dágua em visitas realizadas a mdúslrias produtoras e Clll!Jl"= que Íille
ou mesmo utilizadas para fins que seu uso oferece sérios riscos à gmm a rede de .distribuição e comeiCiali.zação de agrotóxicos. a 
sa!lde. - _ prefeítOS rznm.iciPal$. à iécnicos viiiculados aos órgãos de assistên-

0 enteiiO dessas embalagens e o seu ;mnazenamento em ater- cia técnica e extensão nual e sanitário-am.Oientais, a coopexativas 
ros a céu aberto ~ sendo práticas coiJII.liilellte utilizadas, mas agrícolas e a diversos produtores turais. 
comprometom o lençol freático e as fonres de suprimento de água. Apelo, Sr.~"'· a V. Ex' e aos Pares desta Casa para 
já que restos de agrotóxicos são- fa:cilmente ·lixivlados pela aÇão que dêem especial atenção a esse projeto de lei. pois estoa plem-' 
das chuvas. , . mente convencido de que o Senado Fede;;al. ao aprová-lo. estará 

Além de im,Itiliza.rem áreas agricuháveis. contamiJla.Iem 0 - dando uma valiosa coctribuição à sociedade brasileiia.. 
meio ambiente. cria-se também um problema aparentemente invi- Muito obrigado. 
sível porencialmente maior e lega paza as getaçôes fulllraS nm COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES: 
. Ademir Andiade - Arlindo Porto- Bemardo Cabral- Carlos 

lixo, na maicriá" das vezes. de dificil destruição, CO!!lO o plãstico e Wilson ~ Gilberto Miranda _ Hogo Napoleão _ Íiis Rezende _ 
o vidro. J, # 

. Ademais . .a a.cumulação de embalagens contaminadas com di- ose Bianco- José Alves- Júlio -Campos.- Marina Silva - .Renan 
fereiJtes produtos num mesmo local pode provocar. pela mistuia e Calbeiros- Romero Jucá. . 
ação do calar e da água, reações químical; que potencializam a O SR. PRESIDENI'E (Ney So=nla) - Coooedo a palavra 
ação dos seus princípios ativos. gerai1do __..tos com can~ci'""- ao nobre SCDador Esperidião Amin. (Pausa.) 

,..- r---~ Conoedua palavra ao nobre SeDadorGuilheimePalmeiJ:a. 
es desconhecidas e reações imprevisíveiS queilao pcxlem ser neu-
ttaiizados. solmtudo em caso de acidem= Tal fezJÕmeno se 
agrava se se considerar que es= Jr<XIutos com composições dos- . O SR. GuiLHERME PALMEIRA (PfL ~ AL. l'Iommcia 
coohecidas ger.un gases tóxicos e poluidores e um "chorume'", que o segujnte disan= Sem "'visão do orador.)- Sr. P,sidente. SI's 
são fonles de pohrlção ambiental, já que podem atingir lençóis e Sts. Senadores. na primeim '"'"""o .a:diDária da atual Sessão Le
fi:eáúéo:i, IIiafiállciais ou áreas habitadas. causando efeitos tóxicos gislafiva, solicitei a IIaDSCáção paza os Allllls· do SeDado do pro-

.. """animais, nos vegetais e na população. · :mmciamento do Senhor· I'Iesidente da República no que diz 
A queima a céu aberto das. embalagens plásticas, piática ..speito ao problema educacional brasileiro, e gostaria de levar ao 

usualm.enre utilizad:l paza ~truição das embalagens..gera. muitas coohecimento da Casa a jlstificativa dessa atitude. 
vezes. gases mais t6xicos que o:; venenos contidos na _própria: em- , ÜC:OtteU num IllOtiJ:Cllto oportuno? porque entendo que edoca.
balagem e CODStitui uma pe:rigosa~ fonre de pohtição e de Iisco à ção é uma meta Dão apenas de campallha eleltornl. mas de todos 
po]>llaçãO em geral nós que fazemOs politica, e deve ser prioridade absoluta. . 

Por ouáo lado, as embalagens plásti=, quando reciclada:;, Portanto. Sr. I'Iosidente. SIS. Senadores, o que digo na minha 
em gei3l são processadas juntamente com outros produtos. sem os justificativa é que o Presidente FemaDdo Henrique CardosO fez 
míDimos cuidados e precanções necessárias e traiisfcmnadas em um impxtan.te pronunciamento à Nação com relação à educação. 
materia.iS uti.liudos para fms inadequados. Isso porque o princípio r-das, mais do que i.mpottante. pam mim- e creio que para o povo 
ativo dos agrot6xicos pode migrar pua o interior dos plásticos .. fa. br.lsileiro- foi um discarso hist6rico, com palavta.S simples, claras 
zendo com que fiquem Cont.aminados. o ~que condiciona seu rea- e precisas. quando disse o que toda a sociedade queria ouvir. a 
proveítamento somenre para fms oontrolados e especlflcos. educação é prioridade no Governo Femanclo Henriciue Cardo= 

Em :realidade. freqüentemente essas embalagens são simples- Como a confu:mar .as cinco metas que o elegeram por uma esma
meme trallsferidas do campo paxa as áreas urbanas sem as míni- ga.dota maioria de yCltos, o Presidente traçou ciDco _prov~ncias 
mas prec<ÇlçõeS,. tr.msferindo e concentrando assim o proble~ capazes de conduzír o Brasil a esse ambicioso destino. 
nas çidades. 

A primeir.l é tapar oo ruoo da educação. Hoje, de cada 100 
dólares destiDados à escola.. s6 44 chegam ao seu destino.. O resto 

Também. como resultado da intensa c:omettialização de agro- se petde pelos caminhos da buro<::=ia, dos internlediários. do des-
16~. é getada uma quantidade expn=iva de produtos que são peroício. São 200 mil escola.< de ensino básico que recebemo os 
~tirados do men:.ado por estarem fora das especificações ou con- teaJI'SOS federais diJ:etameitte sem desvios. 
dições de uso, ou por terem seu uso proibido no P~ os quais. não A segunda providência é aperfeiçoar os professores. A esco
raramente. são armazenados incoiretamente em depósitos ou nas - Ia. ativida.de intensa em J:Dão.de-obra. precisa. melhorar a qualidade 
própria.s propriedades rurais. de seus :recw:sos humanos. S6 CO!ll profissionaiS: preparados. aptos 
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a enxergar a gcinde missão que o País lhes confia, é que -daremos Par.ígrafo Unico._ O disposto neste artigo aplica--se exclusiva-
o passo decisivo em di:n:ção ao desenvolvimento. m_ente às modalidades de t:r:msportes tem:stre e hid:roviário ínte-

São duas gerações de despreparo. Estamos até hoje pagando p.or. -
o preço da opção Dão digo do govemo militar, mas de um período A.rt. z• Para. usufruir do <fueito assegmado por esta le~ os es
autoritárioy em que o lema era quantidade em detrimento da quali- tu dantes deverão âpresentar. periodicamente. documentos compro
dade. O resultado aí está. Aliás, com todas essas pondexações -· balório5 de· doinicílio, de matricula D>. Instituição de ensmo e 
está aqui o 6.-Govemador Antooio Carlos Magalhães, que. como indicação das IiDbas de transportes. a seruti1.iza.das. 
eu, foi Governador de Estados- reafumamos que àquela época já An. 3° Os editais e contratos relativOs is licitações de servi
cobrávamos posição do Governo Federal no sentido de propiciar ços de transportes coletivo intemmnjcipal e interestadUal de paSsa
mais qualidade em detrimento de quantidade. geiros, mencioDariiO, expiOSS3Dl<nte, os favores concedidos por 

A quarta patte da população btasileiia é analfabeta porque esta lei 
Dão sabe ler e esaever; ó o óbvio. Ono:a patte considecivel é anal- Art. 4• O Poder Executivo regulamenWá esta lei DO prazo de 
fabeta funciolllll; sabe 1eT e esaever, mas é incapaz de interpretar o 60 (sessenta) dias. a cantar da data de sua publicação • 
.que lê. escrever um texto correto ou efetuaras quatro operações. Art. 5° Esta lei entra em vigor na da!a. de sua p1blicação. 

Esse quadro. Sr. Presidente, srs e Szs. Senadores, revela-se A:rt. 6° ReVogam-se as disposiçõeS em contrário. 
especialmente dtamátioo. Justificação 

Nesse campo, eslamos engalillhando quando compamdos aos 
países de Primeiro Mundo, que já superaram os desafios da Edu- O custo des t:r:msportes representa uma das maíores dificulda
Cação há mais tempo e não mais discutem a qualidade ou a univer- eles~ esttldantes que são obrigados a fazer grandes descola.men
salidade do ensino .básico, mas a inserção de todos no mundo da tos de sua residência ou local de trabalho até a escola. -- -
infOIDJática. - É muito freqúente~ como acontece inclusive no meu Distrito 

O material didático Dão poderia ser esquecido nesse abrau- Federnl, que ahmos das cidades periféricas sejam obrigados a pro
gente projeto. Melh=-lhe a qualidade e regularizar o calendário cmar iostituições de ensmo nas mettópo!es, porque. DO local onde 
de entrega é o grande desalio. Par.o. muitos alunos - sabemo-lo to- vivem. limitações diversas impedem-nos de oontinnar os estudos. 
dos - o livro constilui a única fonte de infonnação e de contato Na área rural. p:x exemplo, é comnm os IDllilicípios menores 
com a língua escrita. Dai a CDOIDJe responsabilidade na seleção de só oferecerem as qualro séries do ensÍnO fundamental, quando 
bons textos, que-respeitem o vemácalo e conttibuam. efetivameme IXIllito. Daí resulta que, se quiser continuar os estudos. o aluno é 
na formação do indispensável estofo ill!.electUal de nossos estu- obrigado a ~locar-se diariamente para municípios vizinhos,. que 
dantes. ofereçam as séôes restantes.· · -

O CUirÍculo também constitui preocUpação. <llega de faz..de- Em outros caso~ t.eJ:minada a oitava série, os ahmos não en:.. 
conta. A escola há muito finge que ~. o aluno finge que conttam escolas de 'J:l grau no município em que JD.OI3I[l. O pro
aprende e os pais fingem que :oão vêem. E bom de ensinai a ava- blema agrava-se no ensino superior.. pois. de cada cem ahmos que 
liar a qualidade do enSino. iniciam a primeir.l. série do 1• grau. apenas 5,9% chegam à univer-

Portanto. Sr. Presidente. Szs. Senadores, ao ter solicitado a sidade. Isso porque, entre outros fatores. as instituições de ensino 
transcrição do piODUDciamento do SeDhor Presidente da Repúbli- suoerior se concentram getalmente DaS maiores cidades ou nas ci
ca, pretendi dar estímulo àquilo que é ne<essário aos Executivos - a.des ou nas capirais. 
uma. grande parte deste Senado e eu já exercemos cargos executi- Além disso. IDliitos alunos optam por ansos superiores ine
voS -: mrlão em to.mo da busca de melhores soluções. de soluções xisterltes ou existentes em quantidades insuficiCi:nes. o que os le
mcioDais, por exemplo, palll o J:roblema educaciooal brasileiro. vam a procurar vagas em facaldades ou universidades em estados 

· Caso contrário, não ~mos futmo. E. como queremos future:?. pre- vizinhos. onde, não t3ro acabam por desistirem. haja. vista a falta 
tendemos uma educação aperfeiçoada, uma educação leve, para de condições financeir.ls em arcar com as despesas de o:ausporte 
que as nossas crianças. os nossos jovens possam amanhã coman- -i:Õterestadual 
dar este País. Esses ci~ priVados de etJSino ou sobrecarregados com o 

Ela o que tÍJJha a dizer, Sz; Presidente. custo dos traJlsil9II.e pettcru:emàs camadas maís pobres da !'OI"la-
Muito obrigado. • ção. que vive nas cidades citcuvizi:Dhas porque Dão pode pagar o 

Durarw o discurso de Sr. Guilherme Palmeiro, o alto preço dos tetrenos e imóveisnasmettúpoles e capitais. 
Sr. Ney Suassuna, Supln1te de Secretário~ deixa a cadei- _ _ _ __ Considerando a necessidade de buscarmo:> mecanismos pam 
ra da presidênr:Ul, que i ocupada ~lo Sr. Josi Sa:rney, vence as distâncias físicas que sepaiaDJ. o homem da escola: o que, 
Presúknu. a nosso ver só vitá e<.111ribuir palll redu~ das diferenças sociais, 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)'- SObre a mesa, projeto solicito a '"""'Pares apoio a esta iniciatiVa. 
que será lido pelo Sz; 1• Se=lárlo, <m. exen:ício, Sz; Ney Suassuna. Sala das Sessões, 22 de fevereiro de !995. - Senador Valmir 

É lido o seguinte · Campelo. · ·· · 
DE 1995 (À Comissão de Assunros Econômicos -decisão terminativa.) 

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 28, , o SR. PRESJDENfE (José Samey) _ o projeto será publi-
Dispõe sobre a redução do valor das tarifas cado e temetido às comissões competentes. 

para estudantes nos transportes coletivos iDtermuni- Sobre a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1° Sectetário em 
cipais e interestaduais e dá outras providências. exezdcio. Sr. Ney Suassuna.. · 

O Congresso Nacicmal decreta: É lido o seguinte 
A.rt. 1• Os esmdantes de qualquer nível de eDSino têm direito PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 21, DE 1995 

à redução míD.ima de cinqiienta por cento (50%) no valor das t.ari- Altera disposiüvo do Regimento Interno do Se-
fas dos transportes lntermnnicipais e interestaduais de passageiros nado Federal estabelecendo critérios de i..Ddicação 
em todo territ6rip oacioDal.. dos relatores nas co~ permanentes. 
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O Senado l'ed=l resólve: 
Art.I• A alínea c do art. 89 do Regimeuto IIIlemo do Senado 

Fedeial passa a vigont.r com a seguinte redação: 
"Art.89--------

----------
c - estabelecer, PJ!" sorteio. entJ:e todos os mem

bros da Comissão. para vigorar em cada Sessão legislati
va a otdem seqüencial dos relatores pan as matérias." 

Art. z• Esta zesolução eutta em vigor na data de sua poblica
ç;K>. 

Art. 3" Revogam-se as disposições em corittárlo. 

Justilic:ação 

obrigatoriamente, a partir da próxima quinta-feila.. Por esse siste
ma. cada Senador fará o registro de sua pre>ença na Casa, pessoal
mente. Ao chegar ao Senado. o Senador deve dirigir-se ao seu 
lugar no pleoáijo e acioDar os botões apropriados - qualquer dos 
três. Dessa fOIJila. seu nane figur.uá no painel do plenário dur.m
te todo o dia. o que nos permitirá saber o número de Senadores 
presentes na Casa. Esse sistemajã é adcudo pela Câmara dos De
putados, e a partir de agma será adcudo pelo Senado Federal. 

Comunico à Casa que bqje não temos na Ordem do Dia pro
jetes parn. votação. Todos os projetos que deveriam ser votados. 
obrigatoriamente. na fom>a de Constituição. confonne informei à 
Casa, e que obstruíam a nossa pauta. já foram votados ODI.em. Sen
do assim, a partir de agma iiemos votar matéria OidiDária já pronta 
para votação em plenário.. 

A amai sistemática que confere aos presidentes das Coriiissõ- No entanto, de acordo _com o art. 170, § 2°, ~ c, do nosso 
es Perrmrnentes a Competência de, a seu juízo~-designar os relato- Regimento Intemo.. qualquer ma16ria.. para figurar na Ordem do 
res paza as matmas, não assegma uma participação equânime dos Dia, deveiá. constar da agenda com antecedência de ttês sessões 
m.enibros das canissões nos trabalbos de rela.toria. - ordinárias. 

O critério pessoal de jndicaçao dos relatores pode induzir à ·Assim. vamos ter matéria p313. votação na Ordem do Dia Da 
situações onde a detetminados membros são distribuídos um gtan· pt6xima quinta-feira. que será a sessão que atende aos requisitDs 
de mímero de proposições em detrimentos de outros e o que é pior do RegimentD. A partir de então. iiemos elab<r.lr e passar aos Se-. 
• pode propiciar a pt>tica de privilegiar detemlinados membros ubores Senado= programaç;K> do mês de maxço. com tDde a ma:
can zelatorias de dererminaclas matérias envolvendo temas polê- léria que será votada no periodo. num planejammtD parn. que os 
micos oo de intezesses econõmicos • Esta pi>lica, entre outias des- SeubOieS Senad= teubam coobecimeulo de todo o IIabalbo a ser 
vantagens, é um dos agemes causado!= de lentidão do ~so desenvolvido no decoi1'er de cada mês, a matéria que será objeto 
de análise por parte das comissões. uma vez que concem.n. em de debate, discussão e de votação nesta casa. Creio que, ao tomar 
poucos membros as re1atorias das matéria.s. essas providências. a Mesa estacl. atendendo ao desej) de conheci-

O objetivo de preseme propositwa é democr.lliOO na soa oon- meulo, por parte dos Seubores Seuadozes, das matérias e das su
cepção uma vez que o sorteio, a exemplo que occ:ne no Supmno gestões que temos recebido de· inúmeros Colegas. em mensagens 
Tn'bunal Fede!31. ir.í assegmar a participação de todos os membros encamiubadas à Mesa e. pessoalmeme. ao PresideDte de Casa. 
no processo de relataria. Com este procedimento estar-se-á eJimi. Mais uma vez peço a colaboração de todos os SelJb.ores Se
nando. ao membro tempO. o privilégio e o aclÍmlllo de tmbalbos nadores e o apoio a essas medidas. certo de que estamos cami
nas mãos de detemdnados membros. Com este processo chances nhando p:ua desenvÓlver um bom txa.balho. em conjmto~ no 
haverá de que qualquer Senador. com assen!D na Comissão. inde- Senado Fedetal. 
pendentemente do partido a que pertencer • veuba a ~ maté- Muito obrigado. 
rias ditaspolêmicas. O SR. PRESIDENrE (José Samey)- So!ne a mesa. zeque-

A modalidade ora proposta vem de encontro aos princípios rimento que será lido pelo Sr. 1° SeCretário em exercício. Sr. Ney 
g=is do processo legislativo estabelecido no inciso I, do artigo Sua5SJlDa-
412 do RegimeutD Intemo do Senado Fede!31. na zedação dada E lido o seguinte 

. ·pela Resolução n• 6/92, oode se pretende a "participação plena e 
igua!ilá:ria dos SenadOres em todas as alivida.des legislativas". 

O Senado Fedez>l • no esforço de tornar as suas piitica$ mais · 
democtáticas e transp.arentes não deve a.ceitat "monopólios" de Ia· 
latorias, privilegiando temas c Senadores. Esta é uma ooottibuição 
do Partido dos T:taba.Ibadores que. temos cmeza. terá a acolhida 
dos demais partidos políticos. oan assemo DeSta Casa. 

·sala das Sessões. 23 de fevereiro de !995.- Secador Eduar
do Suplicy. 

-·. ---,.--- . -- ---··-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- O projetD será publi

cado. Em seguida. ficará sobre a mesa dm:ante cinco sessões ordí
nárias. a f:tm de receber emendas. nos termos do art. 401. § 1° do 
RegimeutD Intemo. Fmdo esse ptaZO. será despachado às Comis
sões competentes. 

O SR. PRESIDENrE (José Samey)- Comunico ao Plená
rio. já que estamos no começo de uma legislatura e temos muitos 
Senadores novos. que tradicionalmente. nesta Casa. a pi'esença dos 
Senhores Senadores é anotada por funcionários que se encontnnn 
nas portarias. euuade dos gabinetes e em outias dependôncias de 
Casa. 

A partir de agom. estamos testando um novo sistema que. ex
perimeutaituente. jã começa a funcionar a partir de amanhã. mas. 

REQUERIMENTO N°224, DE 1995 

Seubor Presidellte. 
Requeiro. nos termos do art. 50. parágrafo zo. de Constituição 

Fedetal e do á;t. 216. do Regimemo Inr= do Senado Fedetal. 
sejam solicitadás à Eletronorte. através do Senhor Ministro de Mi
nas e Energia. as seguintes informações. 

-Qual o zesultado de auditDria feita na Regional de Eletro
norte, em R.otaima; pata apurar (lemíncias de COIIUpção .e má ad
miuistraç;K>? 
· Enviar cópia dá referida auditoria. 

- Qual$ as ~idências adotadas para resolver a questão? 

Justificação 

Dlaote das denúncias de corrupção e má administtação que 
'JCSaiil sobie a RegiOlllll de Eletronorte. em Roraima. é de todo in
ieresse que o senado Federal tome conhecimento do resultado da 
-auditoria alí realizada parn. apu<3ção dos fatDs e as providências 
arlotadas pam ptmir os: responsá.veis pelos atos danosos ao patri
mônio da Eletronorte. 

· Sala das Sessões, 23 de fevereiro de !995.- Senador Rome
roJucá. 

(À Comissão Diretora.) 
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· O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-Deacordooomo item recuperação das cidades, da área rma1, das nossas estiadas, do se
m do art. 216 do Regimento interno, o requerljjj.eilto ser.i encami- tor de abastecimento de água e de enetgia que faam destruídos, 
nhado à Mesa para decisão. também a Bancada Feder.U e o Govemador Dante de Oliveila f= 

Conoedo a pa:Iavra ao nobre Senador Júlio Campos, que teá, ram um apelo ao Mllristto da Fazenda e ao Miiristto do Planeja-
nos teml.OS re.günentais, vinte minutos para o seu pronunciamento. meDlo no sentido de que determinem que o Banco do Bmsil S.A. 

O SR. JULIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguill1e crie uma linha de financiamento de cei<:a de 10 milhões de reais 
discuiso. Sem revisão do orada:.) -Sr. Presidente, Sr's e Sxs. Se- pm. os pecuaristas do Pantmal de Mato Grosso e Mato Grosso do 
nadores, Mato Grosso está vivendo. nesse inicio de 1995. a maior suL 
enchente da sua história. Segundo os dados do serviço de meteoro- Temos certeza que o Governo de Femando Henrique Cardoso 
Iogia. a enchente de 1974. no início do Govemo do então Presi- não f:teaní insensível a essa desgraça que se abateu sobre a econo
dente Geisel,. foi uma das maiores deste século. Naquela época. o mia mato-grossense e a Slla gente. Temos 30 mil pessoas necessi
primeiro ato do então Ministro do Interior, o saudoso brasileiro tadas de apoio. muitas delas sitiadas no Pantanal do Mato Grosso. 
Dr. Rangel Reis, foi viajar à lliabá. atendendo pedido do então temos milhares de casas e escolas destruídas, o serviço de rede elé
Governador, Dr- José Ftagelli, para acudir Mato Grosso por aquela !rica e de abastecimeDlo de água das nossas cidades estão com di
gram:Je enchente. E agora,. precisam.en!e 21 3llOS ~s. uma en- firuldades em seu :fimcioiwnento e, em especial, as nossas 
chente maior toma conta do nosso Estado. ·· · · · ·· .. estradas federais, estadu.US e municipais. A BR-364, que liga 

Mato Grosso, que tem vários municípios na região ribeirinha· Cuiabá a Porto Velho, está semidestruída, bem como a BR-163, 
dos rios Culabá e Pm.guai, tem soli:ido nos últimos dias as maio- que liga Campo Grande/Cuiabá a Santan!m, e a BR-070, que liga 
res dificuldades. O Rio Cuiabá atingiu a quota de 10 metros e 40 Cuiabá à Bma do Gaiças/Goiânia. 
centímetros, signifiCaD.do com isso que deixou desa.bri~ .mais Enfim. com toda essa desgraça que está se abatendo no nosso 
de 30 mil pessoas 'em Cuiabá. V~ Gtande e Santo Antôoio do Estado. 0 povo mato-grossense é corajoso e continua a ttabalb.~~ 
LevOiger e também o Mlmic:ípio de ~ de Mel~, além '!< coo.tinua a czescer junto com o Bmsil. Teremos dificuldades séms 
causar inúmeros problemas nas caheeerras do Municip10 Rosáric na remoçãO da nossa gi<IDde safra agcicola, prevista para 1995. 
Oeste e Nobies, bem como o nosso Pantmal M;lto Grossense, que Graças a Dons, teremos uma gtllllde colheita. Espe=os _=-
está totahnente snbmexso. lher este ano cerca de 8 milhões de toneladas de grãos, dos q= 5 

Temos, na área paDtaneira, cerca de 1 milhão e SOO mil cabe- milhões e 500 mil a 5 milhões e 750 mil toneladas são de soja, e as 
ças de gado, e há uma dificuldade muito grande na remoção desse demais são de milho, arroz e feijão. - ·- -- · 
gtllllde patrimônio. ·· · Mato Grosso, com isso, passa a ser o segwido maior produ-

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço licença a V. Ex', tor. Mas o que adiallla colher uina gtllllde safia, o que adiallla pro
Senador Júlio Campos, para. convidar o Senador Ramez Tebet para âuzir se não temos como transportar essa safra? As nossas estradas 
comporaMesadaCasa.. estão destrUídas. Osoossos·arnazéns ainda estão lotados das sa

fras passadas. que não focam removidas. Já estivemos, junto com 
O SR. JÚLIO CAMPOS-Pois não. os· c!em;tis colegas da Bancada Federal, várias vezes na CONAB, 
Sr. Presidente. Sr's e Sts- Membros do Senado Federal, aten- fazendo mn apelo para que sejam removidas as sali:as anteriores 

dendo apelo do Governador Dante de Olíveila e de toda.a Bancada para os centtos consnmidores. No entanto, a CONAB não mobili
Federal. esteve, Il.O inicio deste~ em Oliabá o Dr. Cícero Luce- za nada a favor desse setor. a favor de que a sa.fi:a anterior seja tt> 

na, digníssimo Seaetário Especial de Políticas Regi~ oportn- movida para da:r gu:uida nos armazéns existeDtes em Mato Grosso 
nidade em que o Govemador de Mato Grosso fez entrega a S. ga a esci. grande safra que estamos começando a colher. . 
de um amplo :rela1ório das conseqüências. que ficaram no nosso Nesta oportunidade. ·queremos fazer um apelo ao PreSJ.dente 

. ·Estado dessa gomde àleia de 1995. da República, que está fazendo investimentos de milhões e milhc;. 
· O Sr. Secretárió visiton a baixada cuiahana e o nosso Panta- es, até bilhões de dólares para a recuperação de bancos esradu.US 

na!, quando pôde verifiCar de perto os prejlízos. E o Go~ falidos, injetando milhões e milhões de dólares em onttos -
do Estado apresentou a S. Ex' um progrnma d!' recuperaçao de mas, para que. a1enda o nosso Estado e lhe dê prioridade, porque, 
Mato Grosso, um progcuna de recuperação_ da baixada ~iabana, hoje, infelizmCl!te, em nível nacional, ó ~.'nossa~ 
que necessita de =os de =de 26 milhões, 514 mil e 400 gião, está relegado a segundo plano. Todas as regiões tem OigatllS

reais pata fazer com que haja um investimento :oa. recuperaÇão de mos que as defendem; entretanto, 0 único 6rgão existente que 
estr.!das, de pontes destruídas, de casas para a nossa popolação ri- defendia 0 CeiJ!.ro-()este, a SUDECO, foi extinto no Gov<m> Fer
beirinha, recnperação também do patrimônio hist6rico matogros- nando Collor. 
sense, bastante atingido. · Por isso, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores aqui presentes, 

Os municípios de Santo Antônio~ Nossa SeDhora do Livra- quero~ neste instante; rea.fiJmar o meu integial apoio a es~ dossiê 
memo, Barão de Melgaço e Vá!zea Grande tiveram gomde parte que 0 Governador de Mato Grosso- meu adversário polltíco re
de soas terras agricultáveis submersas. pxejudicando nmito os ~- Dhido, diga-se de passagem-~ o Sr. Dante de Oliveira. fez uo Pm
sos agricultores e pecuaristas. Também a região do Vale do Ara- sidente Femando Henrique Cardoso. mostrando a dificuldade por 
guaia, às maxgens do rio Araguaia, na divisa de Goiás e Tocantins, 'do de Go 
•, alvo de .;..,,-;.............,s prob~emas ocasionados pelas chuvas. qoe passa o Estado, e somar-me a ele no seilt.l; que o :verno 

~~ Feder.U se sensibilize um pouquinho para ajudar o Esrado de Mato 
Nesta oportunidade, fazemos coro junto com toda a Bancada Grosso a sair dessa gomde crise, causada pelas àluvas de 1995. 

Federal do Esrado, num apelo para que o Presidente Fernando Realmente. 
0 

Estado de Mato Grosso é privilegiado, não "'sta 
Hemique Cardoso se sensibilize com os problemas da enchente~ dúvida·, suas t.ei:IaS são férteis. o clima é aprop:óado, mas o Estado 
Mato Grosso, e também do nosso iJmão Mato Grosso do Sul pois 
o Pantanal Mato-grosseDSC pertence aos dois Estados. está sendo mnito judiado. 

V. Ex's têm acompanhado pelas emissoras de televisão e pe- Quemnos, então, pedir a compreensão do Governo Federal 
special para que atenda a esse pleito urgente que o Governador do Mato 

los jamais que o produtor mato-grossense, em e . o nosso pe- Grosso, o Sr. Dante de Oliveila e toda a bancada feder.U fazem. no 
cuarista. passa por momentos difíceis . Além desse programa de 
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=tido de que viabilize a traDSferência de =ursos, = de 26 
milhões de reais. para a recupernção do nosso Estado. 

Muito obrigado. (Muito bem!) 
O SR.. PRESIDENfE (José Samey)- Não hâ ,.;s Oiadores 

iDscótos. Está facultada a palavn. (Pausa.) 
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pala

VIa. 

O SR. PRESIDENfE (José Samey) - Com a palavta o Se
nador Ademir Andrade.. 

O SR.. AD EMIR ANDRADE (PS B-PA. PronUllCÍa o seguin
te &scu:=. Sem revisão do crador.)- Sr. Presidente, Sr'l; e Srs. 
Senadores. gostaria de commricar à Casa e. em especial aos Sena
dores dos nove Estados que compõem a Região Norte do Brasil, 
que vários parlamentares da .Ama.zônia totllal'3m. a iniciativa de 
buscar uma unidade de ação em defesa do desenvolvimento da 

e crescer s:e coDtinuar como está: t:ratando 3 regiões brasileiras -
Nordeste, Norte e CeiÍtro-Oes!<>- como I<StOS do Brasil. 

Quero passar essa informação dos ttabalbos que estão sendo 
delineados no Bloco Parlamentar da Amazônia e deixar registrada 
nos Anais do SÓilado Federal a primeíxa carta. que é a Carta da 
Amazônia. extr.rida do encontro realizado no mês de dezembro em 
Belém do Pará. 

. Muito obrigado. (Muito bem!) 

DOCUMENTO A QUE SE REFEI?E O SR. ADE
M/R ANDRADE EM SEU DISCURSO: 

CARTA DA AMAZÔNIA 

Belém-PA,d=brode 1994. 

nossa região. Ainda no início deste ano. em janeiro. foi :realizada E:ügê:nàas Amazôuicas 
uma reuDjão no Novo Hotel, em Belém, com a participação de cer- Nós Deputados Federais, Senadores e Govemadores da 
ca de 60 Deputados Feder.tis e 4 Sena<loxes da Amazônia Desta ~ Legal, plantamos em Belém, ~os dias 3 e 4 de ~ 
:rCumão. extr.úu-se uma carta-proposta. documento que solicito à bro de !994. as sememes para a fozmaça.o do Bloco Amazõllico. 
Mesa seja Dlcluído tm meu prommciamento. - com a fiDalidade de unir os yepresentantes políticos dos nove Esta-

Após isso. decidiu-se ~ outta. reunião em Brasília,. o dos da região em &fesa dos: legítimos interesses da maicr. mais , 
que OCOil'eU ~o~ 16 ~ !C:"exeiro· Depois dessa IeUDião. foi~- rica e mais viável região do País.. 
da uma Owmss:ao Provis:om do ~loco Parlamentar da Amazônia. A primeira missão do Bloco A.mazônico deve aconte:er logo. 
eomposta de 18 Parlamentares, ~porEs~. ~um~- Juntos, nós, amazôniâas. queremos saber quais são os projetas· de
e um Deputado Fed=l. Essa collllSsão provisória se reumu nesta_ fiDidos paill a região pelo Presidente eleito Femando Henrique 
~ e:raramente na quarta-~~Im. com a presença ~Senadora Cardoso. Por enquanto. as infcmnações: são desencon~ Ora 
Marim. Silva, Senador Sebastião Rocha, do Amapá, J?<'P"tado esses infOimes assumem uma postma social-democr.lta, com o for
José Prian':"> do Pará, e ~II?' Deputados. _Esttventos :"" com V. talecimento das iDstituições !"fi>licas, ora apoDWl1 propostas neoli
Ex• no gabinete da ~den':"' a fim~~ o_ apoio paill for; berajs, que cogitam a extinção de órgãoS fedeíajs, como a Sudam, 
~ ~ uma co~ mJsta ~ cu!" pedido f~ sen 0 Basa, a Sufiama e outroS. . 
feno apos uma reuwao a ser realizada no dia 7 de março vD:tdou- A região não suporta mais: ser co~ de ~x~en~ tecnc: 
ro. CiátiOOs.. Quer discutir ·o futllro e definir as pnondades de mves:ti~ 

Aprese!llaDlOS a proposta da necessidade dessa comissão, meDias. -
mas independentemente da sna formação para estudar o problema Tentada sem sncesso outtas vezes, a formação do Bloco é 
das desigualdades xegionais, paill defender os interesses da Ama- uma necessidade inadiável na modificação COOSlimcional prevista 
zônia como um todo, deh'beramos que devemos ter algumas ações para !995. Sem a união das forças poli~ dosEs~ a Amazi>. 
politicas, """" elas a solicitação de uma audiência com o Senhor nia cqrre 0 risco de emru na contxa-mao da ~ perder espa
Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, entre os ços e ser forçada a aceilar modelos de desenvo!v!IllentO que s6 
dias 10 e 15 de Il:laiÇO vindouro. confo:cne Iiossa solicitação. contribuem para aumentar as desigualdades regionais a favor do 

· · Preeedeiá essa audiência nma nova reunião da Contissão Pro- Sul e Sudeste. 
visória, que seiá l1:ali2ada no dia 7 de março, quando cada Estado A Bancada Amazônica quer manter a sna rqmosentatividade 
levatii sens problemas básicos, suas reivindicações básicas e, ,.;s no Congresso Nacional, ameaçada pelas propostas . snlistas que 
especialmente, o escândalo que se tomou para todos nós os cortes apontam a região como. nm grande vaz!o demográfico. São pro
feitos no Orçamento da União - que jã estão incluídos nos assun- postas que querem reduzir a densidade politica regional sem aten
tos a serem delibezados pelo Congzes:so Nacional-,. as necess:ida- tar para a imp:ntânciada região pata o País e para o mundo. 
des IOgionais. especialmente das emendas que foram prepostas por Os Padamentares e Govemadores da xegião querem. sobmn
governadores. prefeitos e parlament•n:s do Congresso Nacional e do, que se restabeleça 0 princípio federativo, cude os Estados pas
que fcr.un cortadas em ,.;s de 90%. sem a opinar sobre as politicas paill a Amazônia. N'"ao podemos 

Então, pre1endemo• elencar as necessidades de cada Estado, contimlar apenas pagando a conta do ÔDUS social dos projetas fe
reUIJindo...a.s em um documento único, e iealizar uma grande reu- derais; 
nião da Bancada Parlamentar da Amazônia no dia 9 de março, A região exige a consolidação da infra-estrutura da malha-~ 
paill qual todos os 2:1 Srs: Senaclaes da Amazônia estão convida- transportes fluviais, maótimos e rodoviários, integrando-a definiti- . 
dos. Além do convite que faço desta tribuna. V· Ex's t.aml:?ém n:ce- vamente aos ooeanos Atlântico e Pacffi.co.. _ 
berão '" convites em sens próprios gabinetes. Desta reunião, nós A Amazôtda quer nsnfruir de eneigia abundante e bama 
aprovaremos o documento fmal que pretendemos levar às mãos do como a que o Governo Federal oferece a determinados s:eto:res em-
Presidente da República do Brasil. presariais. 

Esperamos: ser ouvidos. esp!I3.IIlOS ser eDXetgados. Essa é Quer rediscutir a política de ~ntivos íiSCais,. a dis:trib.lição 
uma ação do Parlamem:o. Os: Govemadores têm a sua pr6pria ação. _ de crédito. a foanação de cientistas e o fomeD10 à pesquisa, porque 
a soa própria UD.idade. mas essa será uma ação dos parlamentares tem a maior reserva biológica. e bioâiversidade ao planeta. 
da Amazônia porque. entre todas as refotmas que estão postas A Amazônia quer patticipar das decisões nacionais e não ser 
a goza. não há nenhuma. ~e contribua para. diminuir as desigu:alda- vista apenas como almoxarifado de matéria·prima. de onde s:e ex
dos regionais deste País. É evi.den!e que este País Dão pode mudar tr.U lUdo e se repõe quase nada. 
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A região anseia por Uma política agrlCo!a. e de agroindústria Basta ver as notórias pressões e incisivas interfefências de or-
adaptada às suas condições ambientais,. capai de resolver os gra- ganizações não-govemamentais estiangeiras que, aliadas a missões :re
ves problemas de fome e da violência no campo. - ligiosas e govemos fcrineos. por vezes logram ttmsfonnar parte 

A Amazônia exige do Govemo Federal o cumprimento cons- gigantesca do tezPt_ório nacional em um santuário iritocável. sob
titucional da implantação de projetas que concretiZem o equih'brio traindo espaço vital às necessidades de crescimento econôm.ic:o e 
entre as reg;iões para eliminar os desníveis s-~ ecónômicos e social do próprio povo brasileiro. }IstifiCando~ de fonna Íilt.egra4 a 
financeiros.. - --- _medida do Pzesidente da República, sobretudo no que se tefere ao 

Nesse sentido, pode-se desde já destacar a criação do Meroo- Estado de Rotaima. 
norte com os mesmos objetivos do Mercosul O Merconorte per
Illiti:ci. alcallÇ31" economias de escala pata as nossas empresas, 
maior eflCiência., melhor aproveitamento das vantagens compaxati
vas e obter maior poder de bargmha nas negociações intemacio-
nais. 

A A.mazônia quer~ enÍJID.. ser tratada como uma região estra
tégica para solucionar os problemas sociais e econômicos que o 
País atravessa e garantir um fullll:o digo.o às gerações qUe hão de 
vir. 

E que a luta que nós, amazônidas, estamos agota de!lagrnndo, 
laça com que o País reconheça. de uma vez por todas. que a Ama-
zônia. é Brasil! - . 

As principais propostaS aprovadas no I Encontro da Bancada 
Fedetal da Amazônia Legal f= as segnintes: 

- fQITT!aJização do Bloco Amazônico, com o envolvÍDJ.eD.to 
participativo de Deputados Federais, Senadores e Govemadores; 

-criação da Comissão PemJl!Dente de Parlamentares da Ama-
zõcia; -----------

- redefmiÇão das políticas púbfu:as pata a Amazônia Legal, 
com a participação efetiva do Bloco Amazôllico; e 

-criação do Men:onorte. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavxa ao 

nobre SeDa<ior' João França. 
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Proaimcia o seguinte dis

curso.) - Sr.. Presidente., sn: e Srs. Se:oa.dozcs, a intenção de ver 
promovida a mgente e ampla revisão dos processos de de~ 
das áreas indígenas, m:entemente anunciada pelo Presidente Fer
nando Henrique Cmloso, deve,. desde logo, merecer o nosso 
aplauso e fume apoiaJnen!o. · · 

Oportuna e iildispensável. a providência tcflete a sensibilida.-
. "de do novo eoildntor dos destinos do Pais, como nós outros preo

cupado com o fato, felizmente mnediável. de se ter destinado; às 
supostas necessidades dos silvícolas, o espaço teiritodal compro-

Seja como for. estaremos ofexuendo à apreciação dos Srs.. 
C=gressistas. na ptóxima Revisão Collstilllcional, propostaS de 
emendas tendentes a n:rudãr os atii,ais critérios informativos dos 
'Processos de deman:ição de áreas indígenas, principalmente quan· 
tá à impeiiosa participação do Legislativo nas <tisc"!ssões e votações 
que no futuro autorizarem os projetos de criação de novas reservas ou 
a_~dança de suas dimensões 

.O nosso piopósito, com isso, é elim.inar cu reduzir ao mínimo 
a possibilidade de confrontação en!Ie br.mcos e índios, tendo 
como motivação ó ·uso da tena. Para tanto, a lei há de ser o instm
me.mo de concilia.çâo de direitos e interesses. a prom.otora do cJe: 
sen'Volvúnento da Nação, sem que se reduzam ou ·exti:Ogam as 
perspectivas de bem-estar que azrimam os lrasileiros de qualquer 
etnia. 

Não nos parece tarefa impossível~ como acredita também o 
xespeitável antropólogo Gilberto Velho, ao afirmar que "a riqueza 
culnmd da oomplexa sociedade brasileita reside principaJ.meDte na 
possibilidade de convívio das dff~ças''. . . 

A esse respeito, Femando H=que Caldoso, amda candidalo 
à Presidência da RepJôlica, preconizou que "o Estado, ao invés de 
simplesmente iDtervir .. deve colabotar D.o processo de desenvolvi
mento dos povos jndígenas. mantendo.se fiel ao princípio do plu
Iaiismo cultuial e à defesa da diversidade cultuial e ao respeito às 
idert;dades étnicas dos diferen~s grtliX)S incligeoas". 

Obsetv.adas as peailiaridades de sua organizaç!io social e po
li~ os povos indígenas, "até para a manutenção de seus bens 
materiais e coltmais.", devem :recoohecer a importância de sua par
ticipação nos 'Tónms destinados a resolver as questões que afetam. 
seu modo de vida". Era a própria exaltação do candidato à fórnmla 
do entendjmenfo meio ideal pan1 a solução dos coofliros. 

vadamenre excessivo de suas atuais IeSeJ:Vas. Como veremos adiante, os últimos entrechoques entre bran-
De acordo com o detemrinado no art. 67 do Ato das Disposi- cos e grupos ·iDdígenas, havidos no ~ EStado, remetenun à 

ções Constitnciooais Transit6rias~ a União deveria conchrir "a de:-·.! conclusão desenvolvida pelo articulista Walter Ceneviva,. da Fo
marcação das t=as indíg<mas no pt3ZO de 5 anos, a partir da- lha de S. Paulo, segundo a qual os insttumeptos legais que visem 
piOD]uigação da Constituição". Pode-se admitir, nesse caso, quê a à "imegração natu.i'al dos índios à vida civilizada" devem evitar a 
pressa na tramitação dos proceSsoS âe dematcação de x=vas te- '"!IIStlf!Ciente g3nmtia de seus direitos e a insuficiente imposição de 
nba contomado a exigência de compatibilizar os direitos das popu- suas obrigações", pois ''a dubiedade é ruim para a sociedade e pata 
lações indias e não-índias. ' os índios". 

Como resultado desse açodamento. não obstante esgotado o Num claro exemplo disso, 0 Comando Militar da .Amazônia 
qüinqüênio, os direitos de uns alçaiam-se sobre os de outros. ~ mamém tropas especiais em estadO de alerta pennanente, prontas 
tal caso se inscreve a criticada destinação, por deci'eto, de fantá.sti- para interceder no confronto entre índios e contingentes da po~cia 
cos 9 milhões e 400 mil hecta= de tetras à nação Yanomami. militar, na região do rio Cotingo, a 300 quilêmetros de Boa V!SU. 
além da ,.etendida cJemap;açãó de 1 milbão e 300 mil hectares Por detetminação do Ministro Zenildo de Lucena, o pedido de in· 
que iriam constituir, em área contínna, a Re=va Raposa Se= do tervenção do Exército, fOIIlllllado pelo Govemador Neudo ~ 
Sol pos, de Roraima, foi encaminhado ao Ptcsidente da República, 

. ~ou-~ ~ ~torida~ ~blica às pres~ que, Da aparencia.,- . ~~ ~!=. aos conflitos que lá vêm ocoueo.d.o, desde 

objetlvam a cnaçao, ampliaçao e preservaçao -~ e~ ~- .AntecCdendo 0 problema devemos esclatecer que as avalia
~ indí?enas, mas ~e têm~· de f~, na ~fazça;~::~';k ções do Ministério da Justiça·~ que 89 por ceDto da área do 
m~amazônal, ~ mullO reduZlda pelas nquezas maprov Estado de Rotaima é texritório indígena. Com esse percentual não 
SUUMJ.~O mco. 
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coocoroa a FUII3i, que aceita, todavia, que 44.14 por cento - cu 
quase a metade - de todo o espaço estadual esteja ocupado pelos 
índios. 

Assim. quando as Centrais Eélricas de ROI3Íma Iiecessiwam 
promover o levantamento topográfico da iil= pnSxima ã Cac:hoeil:a 
do Tamandná no processo que estuda a viabilidade técnica e eco
nômica da projetada Hidxelétrica do Cotingo. naquela que seria a 
Reserva Raposa Sem. do Sol. os índios Macuxi e Wapixama ocn
pamn o espaço dos té<:nkos. sinali23ndo a proibição daquele tem
tório à pennanência do homem htmco. 

O processo de dema=.ção de I milhão e 300 mil hect=s 
dessas teaas. objetivando a constituição da aludida Reserva. éi.
contra-se no Ministério da. Justiça: Por isso, e com o fim de viabili
zar os I<feridos estudos. por sinal atendendo a exigência da 
Secretaria de Meio Ambiente. o Governo de ROI3Íma autorizou o 
deslocamento de 70 policiais mi1ila= para o local. No coofronto 
que se seguiu. fOI3Dl destruídas as novas malocas e roças daqueles 
índios, que por sua vez :incendiaiam pontes e toc:es de. telefonia 
das vilas de Socô. Placa e Uir.mmlã. 

Conseqiient.emeute. enquanto não se :nwê a questão das áreas 
indígenas. dema.tcadas ou não. permanecem desatendidos os direi
tos dos brancos nelas Jocalizados. em sua maioria exexcitando ati
vidades ~tas em lei,. e com justas expeCtativas de ílXação. 
Como acaDlece a~. o teiritério de=clo obriga à desocupa
ção ineconlvel e sem qualquer indenização pela leiia. desalojando 
pessoas que nela vivem há mais de meio século. O resultado disso 
é o conflito. a explosão de ódio impeditivo da canvivéncia pagfica 
emre Jxaucos e índi~ · 

A pOOpria legislação conduz a isso. No ell!alliO subsistem 
avaliações de que o processo de integração dos índios à vida civili
uda. coostitui 'Um evento natural ao longo da história", e de que 
ele não deve ser 'Decessmarnem.e pexverso ou prejldicial". Afmal, 
as conquistas da civilização. as descobertas da ciéncia e da tecno
logia, que curu:n moléstias. aumentam a produção e qualidade dos 
alimeiJtos. criaudo melho= concfições de vida. não p<>!:lem serre
cusadas a qualquer membro da espécie hllllllU1a-

Segrmdo essa coneD!e de opimão, o referido processo é um 
fato que não pode ser despie>ado, posto que se impõe a despeito 
da existência das I<serVas. Muitos grupos indígenas extraem e 

. · vendem a :madeíia de suas terras d.ema.roada:s, usam automóveis e 
investem no mercad.Õ financeiro,. Sem.-que ajsso teDham sido pela 
lei obrigados~ Portamo, reconhecer que o processo segue seu cur
so. e que se deve aprimorá-lo continuada.mente, seria a conduta 
mais recomendável. 

As normas constitucionais pertinenteSY per outró lado, in· 
cluem entre os bens da UDião ".as len'3S tradicioilalmeD.te ocupadas 
pelai Ílldios". a ela rambém re~ando a competência de "'legislar 
sobte as populações indígenas". A competência exclusiva do Con
gresso Nacional. delega o podar de autorizar. naquelas terras ... a 
exploração c o aproVeitameD.to de recun;os: hidricos. assim como a 
pesquisa e lavra de riquezas minerais". 

Nesses casos, a "autorização ou concessão da União será 
dada a b!asileiros ou à empresa btasileiJ:a de capital nacional ... 
atendido o iDt.eresse pátrio e as condições espeãíiCas que a lei es
tabelecery quando as atividades se processarem em teiritá:iO indi
gem ou .na faixa de froo.teira.. 

A defesa judicial dos direitos e iotCI<sses das populações in
dígenas coostitni .. função institncional do Ministério Público""- Os 
índios. suas comunidades e orgallizaç&s são partes legítimas para 
ingressar emjuízo em defesa desses dil:aitos e in1=sses. admitida 
a inte:tvenção do Ministérip Público em todos os atos do procesSo-

Portanto, o Estado :recoohece aos índios a "~ citganização 
social. cosmmes.llnguas. cxenças e ttadições. e os direitos origiDá-

rios sobre as t.en:as". obrigando-se a União a "demaiCá-las, prote
gere fazer respeitar todos os seus bens'~ 

As tercis ttadicionalmente ocupadas pelos índios. destinando
se a sua posse ~ente e aO usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. são definidas como "as 
-por eles habitadas, as utjHzadas pata suas atividades produtivas. as 
impresciD.díveis à preSCIVação dos recuxsos-ambientais necessários 
a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução f'lSica e CUltural. 
segundo seus usos, costumes e tradições". 

Fmalmente, é proibida a remoção das tnOos de suas tei:ras. 
salvo catástrofe ou epidemia, sob o refei<ndo congressual O apro
veitamento dos recuTsos hídricos com potencial energético, a pes-. 
quisa e a lavra das riqueZas minerais em teiras indígenas só podem 
ocom:r com a autorização do Poder Legislativo. gail!Iltida às co
munidades interessadas, ·que com isso concordarem, a participação 
nos resultados da exploração. 

A legislação federal antecedente I<feria-se. também. à inclu
sãO das terras ocupadas pelos silvícolas ell!Ie os bens da UDião. A 
proteçáo.âesse temtário impedia a sua alienação. deferindo aos in
dígenas a sua posse peunaneute e exclusiva, assim como o usufru
to das riquezas nabll'ais e IeCtirsOS nelas enconttadas. . 

Consagrava-se. desde então. o direito natural das popelações 
indígenas às terras que ocupavam. Conseqüentemente. declaruam
se a milidade e insubsistência dos efeitos jw:ídicos de ações de 
qualquer espécie. quando pretendentes do domíDio. posse ou m= 
ocupação dessas teaas. ou objetivando o pagamento de indeniza
ção •. 

Hoje~ há uma conscienti:t.ação que se vai sedimentando. se
gundo a qual as populações. indígenas tém diiaitos inalienáveis à 
tem.. com seus rios, flora -e fan:na, à sua organização social e polí
tica. às suas crenças e costumes. Tais direitOs. alé:rn dissO. são uni
versalmente reconhecidos.. 

Vamos concluir. Sr. Presidente. consignando que. na veidade, 
não se pode desconhecer a importância da t= panas popelações 
indígenas. Deve-se-lhes destinar. sem dúvida. espaço apropriado 
de territóriO, de tal ~ que possam usufruir de ambiente ecologi
camente conhecido, de fiem.. faum e camiDhos com os quais guar
dem estreita &miliaridade. assim gatamiDdo-!hes a ttanqüilidade 
da sobrevivência indiVidual e a petpetuação do grupo étnico que 
integram. 

O condenável, nessa questão. é o método adotado pelos su
cessivos gov~ na condução de política que, de um lado, desa
tende as procedentes mvindicações de c!em:m:ação de terras e. por 
outro. institui exabitantes reservas indígenas, quando desnecessá
rio. 

A amlJlCiada providência do Sr. P:reSldente Femando Hemi-
que Caidoso merece. portanto, a nossa mais efusiva acolb.ida. uma 
vez que intenta inaugurar novo tempo na condução de política in
digenista que a todos. brancos e Ílldios.há tanto vêm infelicitando. 

Era o que tÍnbatllC$ a dizer. 
O SR. PRESIDI>NTE Q'osé Samey)- Concedo a palavra ao 

nobre Senador Osmar Dias. - - - -
O SR. OSMAR DIAS (PP-PR- Prommcia o seguinte discur

so.)- Sr.I'Iesidente. SI's e Sr. Senado=. uma das discussões pre
liminaJ:os que compõem o vasto leque das questões relativas ao 
ceme da atividade política está cenfra.da nos efetiVos Conceitos de 
representatividade e de abrangência da "'J''CS<'llação. 

O Senado Federal- ou. mais especificamente. a Câmara dos 
Estados. em justaposição à Câmara dos Deputados. onde se efetiva 
a "'J''CS<'ltaçlio original da sociedade no Parlamento Nacional -
reúne uma séri"e de áttiooiçõêS voltadas para a especifici9ade das 
I<lações entre cada uma das unidades da Federação e os podei<s 
centrais. 
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Desse' modo, quando se fala e~ Câmata dos Estados Dão é 
que se pretellda apeoas '"""""""' o Senado Fedetal por outia de
nomiDação paralela. Jvlais que isso, a expressão toma mais nítida a 
ccmpetência constitucion:il desta Casa e a missão resetVada a seus 
membros, que é a de representar por igual os Esudos, inde
pendentemente de sua força ecooômica, de sua população, de seu 
eleitorado. Aqui,. cada voto apresentado é um voto representado, 
por estar íntima e majoritariamente ví:zicuJ.ado à própria~sê~ da 
representação. 

Essa divagação inlrodutária objetiva sitoar'me como parla
mentar no uso de sua plena consciéncia paia com sua tatefa de le
gislador parn. o Estado, mas, ao mesmo tempo, .vinculado a uma 
oulla fOJma de representação, outo!gada pelo voto de segmentos 
sociais identificados com uma proposta de atuação bastante debati
da dur.mte a camp:mha eleitoral 

Minha f=ção em engenharia agronômica, sedimentada no 
exetclcio ativo do magistério uitiVei"Sitário, na-práfica profissional 
e na operacionalização de organizações de produtores, pemlltiu
Ine visualizar, em amplo contexto, a questão rm:al bi:asileira, temá
tica que tem se conStitúído no centro de minhas preocupações. 

Nos últimos anos, Sr. P:tesidente; S:r's e Srs.. Senadores, parti
cipei da admiDist!:ação pública. no exetclcio de funções do Poder 
Executivo par.maense,. que me ~ graças a um esf~ 
conjmto, concretizar uma série de projetas necessários à consoli
dação da vocação agncola do Estado. Qaaudo pooco, pude orgu
lhar-me de haver !auçado um modelo de gestão participativa, 
fundameutal paia que ações fu1llras pudessem dar COipC aos com-
promissos de longo prazo. .. 

Minha militância política, testennmhada por todo esse tempo 
na atividade pública vivida diretamente juuto aos aspectos práticos 
do cotidiano do Estado, são um ttaclicional impeditivo paia que eu 
me insurja contra meu sistema particulai de pensar e de agirem ín
tima concotdância com a realidade objetiva do Par.má e, por ex
tensão, do Pais. 

Tal visão me impede de dissociar o sofrimento social da COD.

eenllação das benesses ecouômicas nas mãos de uns poocos, fruto 
espúrio de uma série de equívocos ptaticados ao longo das déca
das por uma. viciada e, por isso mesmo, impiedosa e cruel sistemá
tica de distribuição de renda, cujos p<Mlégios mais durndouros se 

· ·concentram no setot fiD.a.riceiro especulatiVo~ em detrimeDlO dos 
~da produção de bens e de serviços de int=sse coletivo. 

É sob esse prisma que retomo'ao raciocínio anterior acerca da 
representatividade do mandato parlameutar. · 

Em estrita obediência ao texto co.nstiblcional, consolidada 
uuma eleição majoótma de que obtive incoufimdlvel e incou
testáyel êxito. venho ocupar esta homosa cadeii:a,. em nome do fa. 
r.mã e na defesa inttansigeme de seus direitos, enquanto estadc 
fodemdo, enquanto somatório de subcoujmtos IJlllllicipais, en
quanto ente abstrato guazdião do bem-<:star de suji popllação. 

No eutanto,levada a suas conseqüéuéias mais palpáveis, essa 
mesma eleição se manifestou. ·ainda pela vontade popular, em con
sonâucia com um compromisso de fulllr.l autação ua defesa do IIa
balho e da atividade produtiva e<mo foona adequadamente caneta 
de se valorizar a gemção de riquezas em busca da promoção do in
divíduo e da ooletividade, razão esseucial paia o SOCigUimento do 
Par.má como unidade da Federação pujante e respeitada em meio 
às demais. 

Por isso, ao lado de me COD:Stitui:r em delegado dos D;tteresses 
daquele Estado. tenho, também, par.1 com o lr.lbalho e pata com o 
trabalhador. mn. compromisso firmado em cam.panha e do qual a 
minha consciência e a minha experiéucia de homem público serão 
suflcieD.tes para manter-mê em pemiantilte fidelidade a esse prin-
cípio. - --

Sr. Presidente, SI's e SIS. Senadores. 
Um exemplo eloqüen.te a.cetea do ~ que vem per

seguindo ttadicionalmen.te a efetiva geração de nquezas e~ nos~ 
País está no impenetrável fosso que separa. de um lado, o gigan!LO
mo avassalador do capital especulativo e pa:rasitárlo. e. de outro, o 
cidadão comum, aquele que exerce uma ativida.de_ mbaDa ou I.'Ul'a!. 
mas que depende do sistema fJillU}Ceiro pa.nL realizar recursos ne
cessários à aquisição de bens, à rolagem de divida, à m.ode:mização 
de seu empreeudllneuro. 

Na formação desse juiw, Sr. Presi~te, tt3g0. a :_ste Plenário 
algumas considerações acerca de como a intemlediação desregm
da dos administiadOJ;e de capitais financeiros interfero de modo 
nocivo e impeditivo à execução de um programa nacional eficaz 
pata a geração de empregos e de riquezas. • . 

Um desses maiores entraves estã na amabzação de débltos, 
sejam eles contr.!Ídos pelo assalariado urbano, seja pelo prcdutor 
rural, junto às fontes de financiamento, com base na Taxa Refer-
encial, a famig=da 1R. _ 

Ora esse índice meramente ad.ministrativo de apeDaçao de 
débitos kt.terrere de fonna. contundente no III!Ituário dos programas 
habitacioDais e no Ptooutor :rural,. . . · 

O priineiro grupo. pela própria ocncepção do SIStema de aqui

sição de moradia. se concentra na classe assalariada. que nem sem
pre tem seus. vencimentos atualizados com base oo.s taxas 
in.f1acioriária ·nem Com a CODStância em que se verificam as te· 

composições do débito; o segundo, porque dispõe apenas do pro
duto e do preço atingido pelo produto uo mett:ado, paia o acerto 
da dívida . . .... 

. A .,;.., propósito, os .gncuhores do Paraná subscrever.uu. há 
poucos dias. uma Carta de Curitiba, :Uortando, mais uma vez, '7' 
autoridades econômicas, paxa a t.emendade de se contmnar apli
cando a TR tr.msforniada em taxa ~ de juros. para os contratos 
financeiros ;,.lebrados entte o produtor roxa! e as instituições ban-

cárias. . 
Ressalta o documento que "o custo da Taxa Referencial-1R 

não tem cootrapartida no preço de men:ado", obrigando o prcdutor 
a "cqlher acitoa da produtividade média. pata apenas pagar a CO!l-

ta". . . . 
Como ilus!Iação, os agricuhores obsetval:am '!"e, ':o período 

de julho de 1994 a janeiro deste ano, a TR_ fo1 ma.JO!?lda em 
22,45%. Nesse mesmo período, o algodão, o milho e a SOJ" so_fle= uma queda de preço de 3,49%, 5,52% e 1,34%, respectiVa
mente. Somette o am:>z conseguiu u~ valoriz:ação em tomo de 

~- . . . 
Não obstante isso, outro aspecto preocupante diz xespeito ã 

questão cambial 

A Carta de CuritJ."ba mostra que "a defasagem está em cerca 
de 25%, mesmo retilando-se os ganhos com a isenção do PIS-CO
FINS nas exportações". Além de dificultar as ':"J?"""ções· a ~fa
sagem cambial ''faz com que o meteado ~e_no fi~e atraUvo 
para os produtDs importados., qne se beneficwn. mcluSive~ de van
tagens adicioDais de financiamentos exteJ:nOS com. prazos longos e 
juros intemacionais". _ 

Esse quadro assustadcr foi o =pousáve~ pata que, em 1994, 
o Brasil queimasse zeservas de 1,6 bilhão de dólares, na compta 
extema de grãos e cereais. .fioanceir.uilerite mais barato~ mas so
cial e economicamelll.e muito onerosos. 

Como agmvante danoso também ao er.irio público, pamlela
meDI.e são consumidos rec:w:sos do tesouro com armazenagem e 
frete de produtDs nacionais em estoque. 

Não há como falar em preservação da riqueza na.ciçnal, dos 
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bens intemos, da valorização da produção local. da universaliza
ção das opoiiililÍdad<S. sem se ter em mente que o ocganismo esta
tal deva estar associado a um amplo e ambicioso projeto de 
,denção da sociedade btasileiia. - - -- -

O protecionismo à produção intema é ponto de bo~ de 
qualquer nação respeitada. Enquanto IlOSSO IIle7:<2ào consumidor 
de trigo tem sido avidamente <fiS!"tado pelo Canadá e pelos Esta
dos Unidos - e com sucesso paxa ambos - as commodities exter
nas, de um modo geral, gxaças. inclusive, à guena de subs!dios 
praticada pelos Estados UDidos e Çmmnjdade Européia. vêm co- _ 
locando o Brasil como imponador liquido de algodão, oevada, mi
lho,. arroz e trigo. 

Como a incidência do ICMS somente ocorre quando da ven
da do produto agócola em leilão ou na tt:allSfcmnação em AGF, 
mas não na sua tr.msfetência para o govem-o, o Pài:aDá e o Rio 
Gruldc do Sul estaiio perdendo algo em tomo de !8 milhões de 
reais na anecadação desse tn'buto no coméiCio- interestadual do 
milho, anoz e algodão em pluma. 

O Govemo federal deve estar atento para uma ~ que, 
muito em breve, eStará acanetando gravíssimos reflexos para a 
economia:: os baixos índices inflaci.Oiiários estão se constituindo à 
base dos preços ilrisórios pagos pelos produtos I1li3is. Essa iireali-

- dade vem paúperlzando o setor agrícola, tesponsável Dão apenas 
pelo abastecWJ.entO em s4 mas também pela geração de empregos 
e pela IIW!lltenção da indústria de mãquinas, equipãmenxos, fertili
zantes e defensivos. 

Esse quadro pteocUpante sugere a implementação de medidas 
assim resumidas na Carta de Curitiba: · 

1 - fim da a~o pela 1R paxa os alllais COD!r.ltDS de 
aiditorural: > 

2- adoçãoimediala da Taxa de Juros de Longo Ptam-TJlP 
para os novos financiamentos; 

3- extensão do EGF pata o setor industrial; 
4-u~ dos recmsos dos fundos de COJ:gDlodities pata a 

comen::ializaçã da safia; 
5 - ajuste da taxa cambial. isenção de ICMS das exportações 

ou concessão de incentivos flSCélis e c:reditícios ao produtor. 
6 - credenciamento de anmzéns em cará1er elnetgeucial. co

locação do 1rigo em leilão, remoção dos estoques de milho e a ins
timição de um progmma de troca por produtos acabados; 

7 - divulgação imediata das normas operacionais âe comer
cialização da safra 94-95. 

Estou certo, Sr. Presidente, S= e Srs. Senadores, de que, a 
partir de uma ampla refOli!IUlação na política de incentivo ao setor 
agrícola, selá possível pensar em estabili>ação global da econo
mia. 

Não me refiro apenaS a facilidades creditícias; tarifárias e ae 
comerciali23ção, mas príncipalmente à adoção de medidas de esti
mulo ~ de conf13IJ.Ç3. na aiividade produtiva. eixo em trono do qual 
se deseDvolve toda a engrenagem econômica do Pais. 

O assunto não Se encerra aqui-
Estarei voltando peiiodicamente a esta tnbma,. em nome do 

Paraná e em respeito ao com.promisso com os mais elevados obje-
livos de fortalecimento da credibilidade das instimiç&s nacionais. 
como ponto de partida pata a xecuperação do sentimento de cida
dania do povo brasileiro. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo a 
tratar. a Presidência vai eucettar os trabalhos. (Pausa.) 

Está enCem.da a se~ 

(Levanta-se a susãoàs 16h18min.) 

Ata da ga Sessão, em 24 de fevereiro de 1995 
1 • Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura 

"- Presidência do Sr. José Sarney 
ÀS 9 HORAS. ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENA

DORES: 
Ademir And:!ade - Arlindo Pocto- &mardÕ Cabral- Car

los Bez=a - Eduardc Suplicy - Emilia FtmaDdes - Francelino 
Pereú:a - Geraldo Melo - Jader Barl>albo- Jefferson Peres - Jost 
Alv<;s - José Amlda- José Fogaça - José Samey- Júlio Campos 
- Lúcio Alcântara - Marina Silva- Nabor Júnior- Osmar Dias -
Roberto Requião- Romeu Tu ma- Valmir Campelo. 

O SR. PRESIDENTE (José Sllmey)- A lista de presença 
acusa o comparecimento de 22 Sr.;. Sei::uidores. Havendo número 
regimentaL declaro abena a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 
Sobre a mesa, comunicações que se1io lidas pelo Sr. I" Se

cretário cai exetdcio. Sr. Romeu Tuma. 
São lidas as seguintes 

Brasilia, 23 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidellle, 
Cumprindo o art. 39. alinea a do Regimento Intemo, comu

nico a Vossa Excelência que estarei ausente do país no pedodo de 
25 de fevereiro a 4 de março/95~ 

Cordialmen<e, SenadO< Hugo Napoleão, I:íder do PFL no 
Senado FederaL 

Em. 23 de fevereiro de 1995 
. Seubor PresideDie, 
TeDbo ~ honra de comuitica.r a Vossa Excelência que.. de 

aoordo com o lj}sposto no art. 39, aliuea a, do Regimento Interno, 
IDlsentar-me-ei dos trabalhos da Casa no periodo de 26 de fevexei
ro a 5 de março. a. fun de tratar de assuntos p8Itia.llaies. 

Atenciosas saudações. - Senada: Jú&o ea.._ Segunda 
Vice-Presidência. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- As comunicações li-
das via à publicação. 

Há oradores ins:critos.. 
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos. 
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MI'.I'rommcio o seguin

te cliscutso.) ,- Sr. Presidente, SI's e Sr.;. Senadores, ocupendo a 
tribuna, trago à reflexão o problema da ciência e da tecnologia no 
BrasiL Hoje, no entanto. venho~ nio para denuuciar o estado lasti· 
mável em que se encontra esse setor, mas pam cumprir um rele
vante compromisso de campanha.. _ _ 

Quero chamar a atenção dos meus nobre Pares para o com-
promisso que o Governo do Presidente Femando Henrique Cardo
so urgentemente tem que honrar, qual seja, & valorização da 
pesquisa, visando o desenvolvimento tecnol6gico do País. 
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d:ttamente não constitui novidade para ninguém o quanto o 
crescimento econõmico está dü:etamente relaçionado à capacidade 
de se produzir e gerar conhecimeDto e inovação têCnológiC:a. I&ual
mente, nãO hii dúvida de que, em face do pol100IIIlA mundial de 
acelerada abertuta econômica~ a sobrevivência d9 iniciativa priva
da nacional dependerá exclusivamente do seu engaja;nent.o numa 
política de investimento pesado nos setores de tecnologia e ciên-
c~ . 

Nesse comexto, V. Ex-s índagariãm. a que ~vas o 
povo btasileiro pode, então, ater-se quando o assunto 6 o desafto 
do seu novo Govemo frente à crônica situ!ÇOO em <p~e enconttam 
a ciência e a tecnologia nacionais? -

Às véspelas da viiada do século, cumpre ao novo Governo 
~parar e executar. sem perda de tempo, uma política nacional 
que venha. decisivamente. estabelecer par.i.metros mais avançados 
para o crucial setor de ciência e tecnologia. A defmição de uma 
política geral para õ setor vai contribuir muito para retirar os pes
quisadores brasileiros da desoladora· atual situação da indigência 
fmancei:ra. de isolamento int.electual e da evasão instituciOnal. 

Sr. Presidente. Srs. Senadores~ as estatísticas não costumam 
mentir. Por isso, sinto-me na obrigação de ~produzir alguns nú
meros recentemente divulgados pela imprensa nacional. com o 
propósíto de tecer compar.ações esranec:edoras. no míriimo. sobre 
o tema.. - -- -

Enquanto nos Estados Unidos abrigãm-se um milhão de 
pesquisadores dotados de orçamento que gira em tomo de noventa 
bilhões de d6Im:es. no Brasil. cerca de apenas sessenta e cinco mil 
pesquisadores dispõem de recursos abaixo de três bilhões de dóla-,. .. 

O relatório da UNESCO- Organização das Nações Unidas 
pan Educação. Ciêucia e Cultura, divulgado em 1994 durante reu
nião inlemaciODDl, Dão s6 coofll1IlA tal disparidade mimérica. 
como também aponta que 80% das pesquisas: realizadas no mundo 
são provenientes dos países industrializados 

Pior do que isso seria o caso de se aventar uma virtuM com-
. _paração com a Coréia do SUL Consideradó um dos qualro Tigres 

Asiáticos. esse país. que ostenta um Pm aproximado de 300 bi.Ibõ
es de d6laies. absorve mais de 70 mil pr0r1SSionais em- tomo de 
seus centros de pesquisas. com uma. dotação orçamentária estima-
da em cera de 4 bilhões de dólares. · 

A Coma, Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Seuadoros. possui uma 
pop~laÇão calculada em 60 milhões de babitan1CS c ptevê para o 
ano -2000 a f""'>ação de mais de !50 mil cientislaS para exen:er 
funções de pesquisa em seus labota16ri.Os de excelência., ao pasSo-
que o Brasil-. Ora. como é possível tamanho coatraste? E simples. 
O diagnóstiCo -mais -elementar aponta ~_explícito de mentalida
de! Trata-se, lastimavelmente, de um mã! do cjua! o País pt<eisa 
curar-se defmitiva e rapidamente. 

Pelo menos, do ponto de vista fllosófico de se conceber po
liticas pUblicas mais xecomendAveis. as mudanças já estão em cur
so. Nesse sentido. dentte as prescrições - politicas mais 
recomendáveis, a elevação do percentual de investimento em pes
quisa de desenvolvimento tecnológico. com telação -ao PIB. cons-
tiwi prioridade máxima. -

Consciente disso. o Pft::sidente Femando Henrique Cardoso 
já-determinou que durante sua gestão os inVeSúmentoS oficiais na 
áiea saltarão do paramar atual de seis décimOs para uin por cento 
do Pm. O Govemo se comprcmete a quase dobrar sua participa
ção nos- programas-de fomento à pesquisa e à ciência jUnto às suas 

agências nacionais- CNPq. cAPES e FINEP -. bem como junto a 
nossa querida Embrapa. • 

Agora. porém. longe de se viabilizar a implementação de 
pro,Ftós megalcmaníacos. tão em voga em tempos recentes no de~ 
senvolvimento do País. o nosso govemo deve coDlemplar investi
mentos em tecnologias que ttagam resultados práticos para .o 
sistema produtivo nacional. 

A contar com a alt,a fonnação acadêmica do Ptesidente da 
Repiblica-e.- Portanto. com a sua SiDceria sensibilidade ã questão. 
isso equivale a dizer que. se depender da mosofl.3. impreSsa em seu 
programa de govemo, Dão bavcrt quaisquer cates no OlÇIIJIIOlliO 
do Ministmo da Ciência e Tecnologia. 

De maneim inédita na históiia recente do Bmsil. a dotação 
orçamentária re=vada à Pasta da Ciência e Te<:nolõgia será con
templada. no ano f!SCal de 1995. com o montante estimado em 
mais de 1 bilhão de dóla=! Em relação ao Orç3mento de !994, a 
elevação de IOCUI>OS é de quase 50%. • 

Ora. o Govemo já está fazendo a sua parte. E muito. mas 
não é_ tudo. pois ainda restam outras dOOJI'ções. Como se ainda não 
baslaSse. mais gxave é a CODSialaÇiio de uma realidade absoluta
mellie retiógrada úo que concerne à composição de = que 
são destinados ao seiO<. Num llagrmte deplotável de distcxção do 
papel do Estado, os cofres plblicos respondem por cerca de 85% 
dos rmanciamentos anualmente :reservados pata- o desenvolvimen
to de pesquisas. 

Em contrapartida, o setor privado do Brasil se encam:ga 
apenas dos 15% rcstanleS.. o que significa uma taxa bem aquém do 
plausível. se compar.lda. com.os patamates adotados na maioria 
dos países ricos. A títJJlo dê ilustração, vale realçar que a iniciativa 
privada no Japão e nos E.stados Unidos se w.wpromete com oetea 
de 50% doo IOC1l1SoS destinados à ciência e tecnologia. Na própria 
~ia. as empresas c;:hegam. a investir montantes tio exptessivos 
que amalmente respondem por 70% do total aplicado no setor. 01>
servem o conuaste: na Coréia., a iniciativa privada investe 70% 
doo rocursos destinados à pesquisa; no Bmsil, apenas 15%. 

O Sr. Romeu Tuma-Pennite-me V. &•um aparte. nobre 
s~ 

O SR. JÚLIO CAMPOS- Com moita honra, Senador Ro
meu Tu ma. 

O Sr. Romeu Tuma-Senado<,pe..Oqueédevital impor
tância o seu pronunciamento, e aqui aptoYeito a oportunidade por
que o tema. é arual, em razio dos úllimoo .noti<:Wios que a 
irilprulsá escrita e televisada tem levado ao ar no proc:esso de con
conência c implamAçio de dois impcrtantcs sistemaS: o Sivam e o 
Sipam. É importante a instalaçio urgente desses sistemu, nio s6 
para proteção aos vôos das a.erooaves que cortam oç céus. da.Ama
zôaia, mas -pela falta de scgunmça total nas qwus as nos
sas fronteiras se encontram. onde o crime organizado tem a 
facilidade de IIliDSitar, com o ttáfico de drogas e o de IIDD&S, e to
dos os delitos que uma fra:l.teim aberta possa ofemcer. Com um 
pouco de tristeza vi ontem nas televisões a: possibilidade de um 
brasileiro imeanediar a conquista de cinco espiões americanos 
para o furto de proje~ Como sei que esta Casa deve ter analisado 
na Legislalura merio< um processo de fmanciamento eles- pro
jetas. no valor de 1 bilhão de dólares. eu gostaria de propor, atta
vés desta oportunidade que V. Ex' me concede. imenanpendo seu 
brilhante discutso, que a Comissão de Relações Extetimes faça, na 
sua pr;m.im r<união, uma análise do que zea1meDte esti acoo~ 
cendo. pax:a que o Brasil ama.uhã. ni.o venha a sofrer conseqfi&lct.aS 
graves no ~ intemaciottal em virtude de algum deslizes que 
possam ter sido cometido&. A minha inteiVenção nio reprosenta 



Fevereiro de 1995 · ANAIS P0 SENADO FEDERAL 337 

uma acusação. N'"w teria base para assim proceder.Julgo. emretan- excelência para. pesquisa. de outro. é no setor privado que se pode 
to. de ex~ma importância que se dê velocidade a esse3 projetas, melhor resolver a crise de escassez de verbas por que têm passado 
que vêm tr.unitando há mais de quatro anos. Cochoço o inicio de pesquisadores e os programas de pesquisa do Pais. 
sua ttamitaçãa. É esta a sugestilo que faço. Cumprimento V. Ex" A expocta!iva ~ a de que as inclústrW b<asileims aproveitem 
pela oportnn.icia4e do clisairso. , · o momcDID da abertum comercial c n:dobrem as esforços no senti-

O SR, JÚLIO CAMPOS - lncoqxxo com muita homa o do de elevar rapidamente sua po.rticipaçio em ciEncia e tecnologia. 
aparte do eminente Senador Romeu Tuma ao DOSSO p:a:nmcia- Isso, de fato. já vem acootecendo. ainda que timidamente. no cam
melllO. Quero esclarecer que no fmal da Legislatwa passada o Sé- pode infoonática, setor rujas empresas têm-se servido r=.,. 
nado Federal. a!Iavês de suas Comissões técnicas e deste próprio menle de bancos de dados mootados pelas univeo:sidades 
Plenário, aprovou o empréstimo de maiS de I bilhilo de dó~s brasileims pam atendimemo a '"''""hos de nallliUa tecnológica 
pam os projetos que visam à segwsnça na "'giilo A m•"'"'ifL . ou do aprimorunento prof!ssiooal. 

A!ijs, uma das con1lições indispenslveis a partir da qual as 
E V. Ex a não imagina. Senador Romeu Tuma. o quanto a#Dcias rmanceiras iotemacfuoais se dispõem a liberar xecursos 

houve de pressão junto a váxios Senado!es desta Casa pua que pa111 pesquisa tem sido exatamente a verifiCação do percentual par· 
esse projero não-fõs:Se apfovaâo. ~ mesmo maledicências de pes- ticipativo da iniciativa privada nO setor. 
soas intcxessadas na. não aprovação, lobistas que estivctam aqui. Assim. não é à. toa que tanro o Banco Mundial quanto o 
nos últimos dias. pressionando esta Casa pua que deixássemos BID têm exigido do Governo trasilejro maior empeiJho na gestão 
aquele importante pleito do Govemo Fecleml sem a sua devida de políticas de incentivo fiSCal juuiO ao empresariado para in=· 
aProvação. deixando que esta se &:sse nesta nova legislatura. mentar invcstimemos em progmmas de pesquisa. Mais do que 

Felizl:nente. ríum gesto de bo& vootade. as comissões técni- isso. ambos os baucos têm acerra.damente cobrado do Estado refor· 
cas: de Assuntos Econômicos. de Relações Ex teria=. de CoDSii· mas administrativa$ que dinamizem o jlrometido processo de des-· 
tuição. Justiça e Cidadania, todas ..&mente entender.mt da burocratização e racionalização da máquina pública. 
necessidade da sua aprovação. Alguns colegas. num esfOI>O COO· Sr. ?..sidente. Sr's e Sr.;. Senadores. convicto de que o Qo. 
centrado. conseguiram colocar em palita.. e n6s tivemos o prazer. vemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso- do qual o nosso 
como Membros da Mesa DÍil:IOJa anterior. DA qualidade de J• Sé-- Partido, o PFL, faz pa11e como um dos seus principais aliados
cmário, de aju~ o aceleramenro dessa votação e dar ?'Ddições tem consciência da necessidade de ajustar a Administração Pública 
para que o Govemo Federal pudesse contrair esse fmanctamento e a padrões de eficiência. sob princípios dgidos de mode:miução ·or
~te dotar a nossa região Amazônia de um sistema de vigi- ganizacional. não há. como deixar de vislumbrar horizontes cujas 
.lãncia e segurança à albua daquilo que o nosso País necessita. sombras protegem imagens àe um Estado enxuto. sensato e ágil a 

O Sr. Romeu Toma - 56 aaescentando, se me pennite. a1110 prazo. · 
Senador. A sua proposta de investimento no desenvOlvimento de Reitero: as primeiras medidas adota.da pelo Govemo Fede
tecnologia e da. ciência nacional terá. uma grande oportunidade. ral_s6 fazem concretizar nossas expectativas. A austeridade com 
aCIC<lito eu. com o desenvolvimento desses dois t=ro,jetos com em- que a nova admin.istraçio tem ttatado as contas públicas atesta que 
~sas brasileiras:. os princípios de probidade e moralidade e~ sendo seguidos l 

O SR JÚLIO CAMPOS- Muito obrigado. risca. Em vez do descontrole inesponsável dos gastos públicos. 
Mas, Sr. ?..sidente, Sr's e Sts. Senado!es, o que justifica. tão COI!lllm em gestões 'anteriores, o Eririo se pau la hoje pela 16gi

enlio, o BJasil sustentar desequilibrios tilo aviltantes? Nada! Afl· cada racionalidade dos ream;os. 
na!. com o mg,.sso do País numa nova ordem política sob as dite- ·Sob essa orientação. a Pasla de Ciência e Tecnologia deve 
.t;izes racionais da ciCoi:tomia de inen::ado. Smha o setor J'!ivado atender. com rigor. aos ~isitos de "tentabilidade" na alocação 

· destaque no desempenho de alavancar os meios de desenvolvi- de verbas. Desse modo, seguramente sobrarão recursos a serem 
meniO da produção nacional. A palavta de melem hoje ~ COI!JPOtiti· aplicados na melhoria de saláxios e infra-esttutum pua os pesqui· 
vidade. A lógica da economia b'beral em escala traDSnacional sadores. o que evitaria, por sua vez, o fluxo de evasão da inteligên
demanda por alta qualidade como padmetro de cõn~. Sob cia brasileim pam os centros do Primeiro .Mundo. 
esse raciocínio. mais do que qualquer cutro setor da sociedade. Graças a ·.estímulos dessa ordem. tet!ho certeu de que a 
coovém indiSauivelmeute aos inten:sse$ da iDiciativa privada equipe de ECSÍStcnf.es peosadcm::s btasilciros estará disposta a per
apostar em fmanciar centros de pesquisa no BD.sil. maneoer no País e a dedicar sua c:apacidade inteleciUal .l causa do 

Na verdade, os empresáxios já parecem despertar pa111 • saber cienlífko e tecnológico. Em contrapartida, a população-b!a· 
nova realidade. Pelo IDCD.OS. é assim que tem dec:lamdo o notivel e silem est:ar.l apta a cobrar de seu "COipO pensante" maior intetven
competente Minisuo da Citncia e Tecnologia, Dr. Josê Israel V ar- ção no gr.mde diálogo científico mundial e, em cadeia, maior 
gas, ruja pennanência na Pasta. mma acertada decisão do ?..si· legitimidade na co!>:jllista do ..conhecimento de competência em 
dente Fernando Henrique Cardoso. s6 demanstra·a seriedade e a foros ~temacionais.· 
reti.dio de seus propósitos. - E provável que dessa 1113lleim o Brnsi1 abmdone a fase de 

Sr. P,.sidente e S<S. Senado=, segundo o Ministro da indiferença que atravessa nos ciclos das gmudes publicações espe
Ciência e TecnologiL desde a implantação da Lei n• 8.661, de cializadas. De acoolo com os dados )'llblicados na Folha de S. 
1993, que dispõe sohR: Os incentivos f!SCIIÍi para capacitação tec· Paulo, não houve. dwanle o ano de 1994. um "'gistto sequer de 
nológica da indllstria e da agropecuária, os investimelllOS da ini· peSquisador bnsileim nas duas principais ,..istas multidisciplina· 
ciativa privada em pesquisa tE:m sido crescentes. res norte-americanas. 

Todavia. Sr. Presiden~ não tém sido suficientes.. Aliás. Sr. Presidenlc. se nos confinássemos apenas ao exa-
Para IeVcrter o quadro. a alternativa mais viável tem consis- me da produção cieDlífica na Am&:ica. latina,. ainda assim. em ter

tido na fmma. de estimular parcerias emre universidade e sctor pri- mos proporcionais. a posição do Brasil Dão seria menos 
vado. Tal coopet3çlio não poderia ser maís opc>rtuna. Se, de um vergonhosa. Pesquisas indicam que, sob o estrito critmo do im· 
lado. é nas universi.dades que se eo.contram os grandes centros de pacro qualitativo gerado junto aos centros intemacionais, as publi-
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cações de paises como Coota Rica. Venezuela e México superam 
em muito as do nosso País. 

Isso é inadmissivel! 
Contudo, parn romper em defm.itivo esse perVerso isola· 

mento da ignorância. a solução mais inteligente aponta no cami
nho do investimeDto ostensivo n& Educaçlo.. O sistema 
educacional btasilcito, queM anos vem sendo vitima do descaso e 
da incompetência gerencial dos sucessivos governos. merece a 
atenção de nossas autoridades. 

De que adiantaria priorizar o desenvolvimenlo de pesquisas 
no País se à maioria avassaladora de nossas cri.a.uças e jovens se-
quer é ofct'Ocida a oportunidade de decifxar códigos de intezvenção 
no compleao moc:anismo de produção e utilização do conhecimen
to? 

O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- V. Ex' disse que era 
inadiável. Portanlo. dá à Mesa condições de dizer-lbe que não po
deria falar neste instanle. mas somente depois dos Oill<l<ns inseri

. tos. 
Pergunk;..lbe, então, se é inadiável, porque temos Oill<l<ns 

inscritos. 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sim. Agradeço a tolerin

cia de V. Ex• ~i brevíssimo. 
Na oponullidadc em que V. Ex' eSii presidindo a sessão, 

quero dizer.. em primeiro b.lgar, que me sinto bastante otimisLa. 
quanto às primeiras provi.&Dcias que a Mesa está adotando, mas 
gostaria de fa= um destaque especial com n:laçio às comissões. 

Ontem. junlalnente_ com o Senada: Jris Rezonde, com quem 
colaboruei como Vice-Pn:sidente da Comissio de Constituição. 

Sem pn:tensões proselitistas. faço minhas as palavras do Justiça e Cidadania, ftzemos uma visita àquela Comissio e, de =-
Presidente Feimndo Henrique Cazdoso, ao declarar. por ocasião ta maneira, f!CjUei peiplexo, não apenas em n:laçio àquela Cantis
de seu proDUllCiament.o de posse, que ''par.l. dar o salto que se im· são. mas tan:lbém com tclação às demais comissões pcmnan.entes 
põe no limiar do novo mil.ênio, não podemos mais conviver com o .que fimcionam no Senado Fcdenl, quanto a sua situação. seja em 
amlfabetismo e o semi-analfabetismo em massa". face das instalações. apoio de funcionários ou de pessoal. 

Dessa fotma: outro fim a. que se destinariam os teCUl'SOS ra- Como bem sabe V. Ex•, a partir da Constinlição de 1988 as 
ciooalizados de uma política avançada para o setor de pesquisa se- ctmissões passaram a ter caráter tetminativo, as comissõe:;. de mé
ria a formação educacional básica. A formação científica na.s rito, as comissões pcananentes.. Tudo isso com vistas a descenrra
escolas é imprescindível e pn:cisa ser apoiada em todos os níveis. lizar o trabalho legislativo, a otimizarmos o fiincionamento das 

A julgar pela intrincada n:de de interesses na qual a questão Casas do Congresso Nacional. 
do desenvolvimenr:o da pesquisa no Brasil está envolvida. pode- No etnanto. diferentemente da Câmara dos Deputados, de 
mos, sem hes~. deduzir que € absolulameote p:oc:edente a in- onde sou egresso. assim como outros compa!lheiros, onde as co
sist&.cia do Ministro Israel Vargas em clamar pela urgência da missões têm melhores condições de fiJDcianamento- seja de oam
reestrubltaçâo do Conselho Naciooal de Ciência e Tecnologia. reza tisica, material de pessoal_ e até de COiltrata.ção de assessorias 

Mediante esse valioso instrumento de O<qUestraÇio potitiea. parn assist&Cia aos txabolhos da comissio -. e, entn: tantas preo
o setorva.i poder estar confortavelmente ancotado na cocn:denação cupações que V. Exa e a·Mesa Di:retori-têm com a meD:Joria dos 
múltipla, em cujo âmbito ministros de Estado e "notáveis" da áioa trabalhos do Senado Federnl gostaria de fa= um apelo especial, 
se reuDirão para fornmlar e implementar programas nacionais de consideranOO o e:m:penho que todos estamos tendo aqui para dina
desenvolvimento científico e tecoológico. O respectivo órgão vai m.iZar os trabalhos do Senado, e a zelevância das comissões.. 
ptestar serviço de assessocamento ao Pn:sidente da República. Tomei conhecimento, por exemplo, de que determinado Se-

Em conclusão, qualquer que seja o encaminhamento que a nadar se elegia Presidente de uma comissão, ocupava as instalaçõ
gestão do Presidente Fernando Henrique C:u:doso tome em ~ i:s ti:servadas ao Presidente da comissio, e terminando seu 
à consecução de uma política que organit.e e promova o setor de ~to dizia:: ''Daqui nãO saio mais. Aqui vou penn:anecer COi:D. o 
ciência e tecnologia. cabe a esta Casa. por fun.. mobilixar-se no meu Sabinet.e". Cooseqiientemente, não há mais. hoje. condições 

.. sentido de acelerar a tramitação e a aproVação do projeto de lei razoáveis de funcionamento dessas comissões. 
que pn:vê a reestruturação do Conselbo Nacional de Clên<ia e Queio concluir agmdeoendo V. Ex.' A coiDUDÍcação é im-
Tecnologia. _ portanle, mas não em inadiáveL Agradeço a tolerincia que V. Ex' 

De iniciativa exemplar do Poder Executivo, esse projeto teve. Cf11cedendo.me a. palavm. Czeio que não cheguei a usar nem 
~ta III8i$ um passo na coaida CODlia o ttlógio implacável mesmo os S minutos. 
do sueateamento de nosso patqUe industrial. de nossa tecnologia. Muito obrioado. 
e, sobletudo; de nossa inteligência. -

. Sr. Presidente St"s e Srs. Senadon:s, o momento não é de O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- A Mesa, para poder 
espen. É bom de todos os segmentos da sociedade btasileim es- ~a V. Ex.: usar~ ~vra. crotimla considetando a conm-
queceremsuas difen:nças ideológicas e alnçarema c:ausadocxes- mcaçaode V.Ex. como inadiáveL . . . 
cimento econômico do País. E, pan. isso, nada mais emblemático O assunto !evan~ pelo Senada: !ACIO ~ ev•den
que confW' nosso endosso cabal ;\. eleição da pauta da ciência e ~mente. está~ exammado pek? Sr. ~ Sccret.úio. e a~ 
tecnologia como prioridade máxima nesse Governo que se inicia.. na_ da Mesa illf~ a esta Presidênaa ~e os móveiS for.un 

Em o cjUe tinha a di=. Sr. Presidente. retirados da CO!DlSsio paill atender aos gabme<es dos Senadon:s, 
Muito obrigado. (Muito bem!) em car.ltcr emergencial. A partir da segunda-feira da outra semana 
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Sr. Pn:sidente, peço a pa- já teremos essa simação regularizada. 

lavra para uma breve connmkação. Mais uma vez, peço a cowpweusão dos Srs. Senadores panl 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Entendo que V. Ex' o inlcio desta legis~ em_ que estamos tendo'!nú~ !"'hle

está pedindo a palavra na fotma do art. 14.11. a, do Regimento In- mas de nattll'Cza administraliva. de ~za ~giSlattva. Estamos 
temo para fazer uma. ccmDJDicação inadiável. Nesses termos. cou- procur.mdo ~solvê--los. da melhor maneu:a posSlveL para que o Se-
cedo~ palavra a v. Ex' por S minutos. nado, o mais rapidamente, possa ter condições e possa cumprir 

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE.I'ala uma m· com asuamissio.Muitoobrigado. 
ve conmnicaçio.)- Bem. Sr. Presidente, St"s e Srs. Senada:es. na ConC::OO• palavnao Senada:Eduardo Suplicy. V. Ex' dis-
verdade, inadi!vel não é, mas diria que de certa importáncia. põe de 20 mmutos. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Prommcia o se
guinte disamo. Sem revisão do omdor.)- Sr. Preside!lle. Senador 
José Samey, St's e SIS. Senadores, estive pt<SeDte à instalação do 
Conselho Consultivo do Programa Comunidade Solidári&, p=idi
do pela antropóloga Ruth Omloso. uma vez que considero de <X· 
trema importância acompaubll' os passos que o Govemo do 
PresideiJle Fernando Henrique Omloso veDha a dar para oombater 
a fome c a miséria em nosso País. 

cestas' bisicas ou o ttnaDC111IIlCD.to de mic::roempresas. por exemplo. 
sm o pzóprio !IIllniclpio. atmvés da pn:feitnta, em paiceria oom 
entidades da sociedade civil, Conselho Mllllicipll do Programa. 
sempre que exislçnte, e Govemo do Estado. Em cada Estado, _os 
pleitos serio priorizados pelos consO!hos eswluais a serem ena
dos, e encamillhados aos respectivos minisl6rios para aprovação 

fmal e execução. . . • . -~ 
Será· que esse novo desellho adminisorauvo il:á ~~~" 

Não questiono o fato de o Presidente trr designado sua..,. 
Dhaa para p=idi-lo. Primeiro, porque ela reuniu, ao longo de sua 
vida. crulenciais, oomo professom e pesquisadom da USP e do 
CEBRAP. muitas vezes voltadas para 05temas xclaciooados a esse 
Conselho, e está capocitada para tealizar um tmbolho sério; e, se
guodo, porque se tmta de função paralela i do Governo. nio remu
n<:rada, nio havendo, portali!O. favorecimento a pessoa de laço 
famili>r táo estreito. Por outro lado. e aqui cabe chamll' a.ateoçio 
para isto, muito maior 6 a I<SpO<!Sllbilidade do próprio Presidecte 

da República em que haja ações bem sucedidas no Prognma Co
mnnjdacfe Solidária~ por. justamente. ter designado saa senhaa 
para coordená-lo. ' 

Podemos lembrar episódios Coino o da S<" Rosane Collor, 
que. ao p=idir a LBA. e tendo aquela instituição sido caracteriza
da por probleinas sérios, o Presidente Femando.Collor de MeDo. 
obviamente. acabou seodo responsabili=lo por isso. 

A Seaelaria Executiva do Programa, Alma Maria Peliano, 
divulgou, em janeiro de 1995, doalmento que expressa as dimri
zes de atuaçio do Govemo na área social, defmida oomo prioritá
ria pelo Presidente em todos os disruiSOS por ele proferidos, antes, 
como candidato, ou agcn. A sitnação de miséria de itneosa parte 
da população requer enérgica dedicação para se eliminar esta cha
ga social. 

A tarefa nio 6 de fácil execução, mas todos os esfOIÇOS têm 
que ser~ para que possamos. o quanto antes. madicar a 
miséria e alomçar o ideal de uma sociedade justa c fraterna.. P::eo
cupa~nos que as medidas ammciadas talvez não sejam as mais efi
caze$ pam atingir os objetivos a que se propõem. 

Foi criado um Conselho Coosultivo vinculado A Casa Civil. 
.composto pelos ministros das áreas sociaiS e ecmômieas e por 

· mais """' membros da sociedade civil. Ele nio poos!ii ptetrogati
vas exerutivas e suas fmalidades estão mais voltadas à mobiliza~ 
ção da sociedade civil. de entidade; goyemamentais e 
não-govemamentais. à integração entre os níveis fedeta.L estadual 

maior gmu de eficiência a. esses programas. em c:omparaçio com o 
ocorrido a~ o momento, quaodo o Calgt.:sso Nacional define as 

· 'dados em função da força política de cada parl•rnentar e ca= os recuiSOS dos programas asxavés das emendas l lei orça
mentária? B se a n.sposta foc positiva, seri. passivei redum 
substancia!monte a miséria atmv6s de ganhos marginais de eficiên
cia nos programas já e:ústentes? As respostas a essas perguDtas 
nio são imediatas, como pode parecer. e seus resultados depende-
mo de diveiSOS fatores. • 

· A primeira base~ sustentação do Programa 6 ~-organaa
ção da sociedade civil. o que. por si, 6 um aspecto posmvo pailL a 

<!Omomtizaçio do poder e a defesa de interesses ":"""'ns. Por6m . 
a dificuldade de organização da populaç:io que Vlve nas repões 
mais pobres do País e que. por vezes. tem eleito como repre
senWlLeS do povo os seus próprios algozes. por falta de inf~~ 
ção. por ignorância ou por sujeição a uma cstmtun. social 
opressora. pode = distorções aos objetivos do Programa. Um 
dos requisitos a ser:em obsetVados na elaboração da proposta é o 
endosso real e fonnal de entidades de representação da sociedade, 
sendo o grau de comprometimento dessas entidades um dos cri~ 
t6rios para estabelecer a prioridade do projeto, medido atrav6s do 
fomecitnento de garamias pailL a comrapartida dos recursos. Por· 
tanlO. a seguir estritamente esta c:litetriz. poderá ocon:er que as le

giões mais pobres veDham a n:ceber menor grau de prioridade. 
pelas dificuldades que a própria miséria cria. 

Para atenuar esse problema. o Conselho prevê uma atnaçio 
"pt6-ativau nos municípios com maiores índices de pobreza em 
cada ~ Estado. identificando. em consonância com o Estado e o 
Município. as prioridades. e as estrat~gias de intervenção. o que 
gera dois tipos de problemas: o primeiro 6 que esta forma de atua
ção não é itnpermeável As coofigunções políticas locais, que. em 
geral. são refratárias aos objetivos anunciados. Deve-se salientar, 
também, que essa atnaçio pontnal pode deUar escapl1' uma ca
mctetistica fundamental do quadro soc!aJ que se apresenta: su~ 
complexídade., a. Últer~relaçio causal e seu caclter endêmico. E 
notória a incapacidade da máquina. administmtiva federal de inter· 
vir pontualmente na soluçio desses problemas.. a não ser em um 
número reduzido de regiões. O coronelismo e a opressão podemo 
supemr a capacidade de resposta do Governo. Somente a dinâmi
ca social e o esfOIÇO coletivo poderio respoode< a essas dúvidas. 

O docamcnto salienta que a etmdicação da miséria somente 
podeiá ser o !tida mediante a retcmada decrescimento sustentável 
da economia e a deteuninaçio polltica em defmir esttat6gias de 
desenvolvimento nacional que induzam a esse crescimento. 

e liDIIlicipaJ.. yisando ações conjm.tas no ataque aos problemas da 
fome e da polm:za. Nesse sentido, o Progruna Comunid•d• Soli· 
dária: nio se distingue subslancialmenle do CONSEA. criado no 
Govemo Itamar Fr.moo por sugestáo do Presidente do PI'. Luiz 
Inácio Lula da Silva, que teve em Belinho e em D. Mauro Morelli 
as tefer6ncias nece$SIÚ'ia$ pem galvanizar~ iniciativas da. socieda~ 
de civil D. Mauro M~ emhaa lembmdo pelo Presidente, em 
seu discurso de anteontem. por seus dois aDOS de te levante dedica~ 
ção como Sec:tedrio Executivo do CON~EA. diferente~te de 
Herl>ert de Souza, acabou nio seado convidado para parllcipar do 
Conselho Coosultivo do Progr.una Comuuidade Solidária. 

A inovaçio se deu atiav6s de um elenco de programas: já 
existentes no Orçamento da União e que passam a obedecer a ou~ 
tra lógica admini.Siraliva. Esses programas continuam a ser priori
zados e ex.CaJtados pelos ~vos ministérios setoriais. attavés 
de equipes supervisiortadas direlamente pelo Ministro e aluando 
em cODSODância oom a Secrelaria de Planejamento da Presidência. 
No entaDto. quem elaborari. as prioridades locais, ou seja. quem 
decidiri.. se em um :UU~pio é ~ ~ecessária a distribuição de 

Limita-se. portallto, a atuaçio do _..,. a ações emer
gcnciais. sem aporrt3r as diietrizes pua a interVeaÇio mais ampla 
do Estado, que pemútiriam a reveiS!o do c:enário a!Dal, principal
mente em seu a.spocto ~giooa.L. 

Cito oomo exemplo de atuaçio pontnal o fato de que, nesta 
semana. ammcioo-se que o Conselho do Programa Coi!Illlidade 
SoliàáriB il:á a Teotlloio Vilela, cidade de aproxjmadamonte 35 mil 
habitantes que tem registiado um do& maiores fndi.ces de mortali~ 
dade infantil. Esse lDdice dimimriu quando se distribuíram cestas 
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básicas. de agostO a novembro do ano passado, e a.gra.vou~se nova
mellle após a suspeasão da distribuição de cestas. 

Os últimos quam>ta m:ios de política de desenvolvimento 
regional nio proporeiO!Wllm tal Exilo. ag1'lvando, polo contrário, 
os índices de concentração de renda no Noroeste. per exemplo. 
Estro me referindo à conc:enlraÇio de reDda denlro do Ncxdeste. A 
experiência âcumulada pennito-.nos dizer que sem necessmo algo 
além do que a simples melhoria na gerôncia dessas politicas. Alte
rações mais profuudas de ~s poderiam ser ao menos deli
neadas pelo principal 6Igio a:iado pelo Governo pam pensar 
fonnas de intervenção na lirea sociaL 

O Conselho alUará como inceDlivador da iniciaúva da so
ciedade, particulannente da criação de Conselhos estaduais e mu
nicipais. e propositor de ações voltadas ao combate 1 fome e l 
miséria. O longo caminho que teri. que ser pcral!Iido enue a ela
boração do projeto pela. própria com~mjdade que tem que ser assis-
tida. a análise de todas as demandas gemdas no País pelos 
Conselb05 esta.duais, a ~messa. das prioridades aos respectivos 
Mínístmos de compet&!ci._ sua tmnitaçio intemA nos Minisrmos 
e a liberação de ved>as podem oferecer adversidades i~Dp~<Visl
veis. 

A rápida tramitação dos pleit"' e a neCessária coesão e 
complementaridade dos projet"' dependerá da interlocoção entre 
os diversm ÓJ:EãOS envolvidos. inclusive aqueiC:s pertencentes às 
esferas municipais e estaduais, cuja responsabilidade cabe à. Seae
taria-Ge!:al do <;ooselho. que não desfruta de um nível bieráiquico 
superior àqueles. O perfeito ent.elldimento dessa esln!blta matricial 
seri. imprescindível para se eliminar a possibilidade de duplo co
mando e conflito de interesses entre as diretrizes do Conselho e as 
demandas partidárias e regionais dos Ministros. 

No tocante aos projetos cootemp~ são dividida; em 
cinco mas de ação: alimentação e nutrição. que COI1ta com recur
sos de 1,9 bilbões de reais (mais 400 mil toneladas de alimentos 
doados pela CONAB); serviços url>anos, com 1,9 bilbões de reais, 
mais 400 milbões de reais de cootrapa1:tida de Estados e Municí
pios; desenvolvimeD1o rural. com 470 milbões de reais; geração de 
emprego e renda. com3.9 bilhões de reais; e defesa e dm:itos., com 
247 milhões de xeais. Nota ..se que a área ~m maior capacidade de 

. . intervir na realidade das tcgiões mais carentes, de desenvolvimen
to.~ conta c:om recursos bem men~ que o necessário, ad.i3n
do a execução das metas do Presidente Fernando Henrique de 
assentar 40 mil pessoas no primeiro ano de governo. Para essa fi
nalidade, a dispollibilidade ~ de 36 milbões de ~is. mas o próprio 
documento do Conselho aponta a necessidade de alocar 200 mÍ
Ihões de reais. 

· Então, ~preciso que haja um ajuste neste p:>nto, se o Gover
no Femando Henrique quiser milizar a. sua meta de assentar 40 
mil famílias, que é uma meta modesta no que tange ao programa 
de refonna agrária. _ 

O restante dos n=rsos se destina. aos progrunas de indus
triali2Jlção rural. assistôncia ticnica a produtores e familiares. 
apoio ao associativisuió, fma.JlCiunento de safras. pua melhor uti
lização das mÍcrobacias hidrogr.íficas, enetgização rural. axmaze.. 
nagem e com=ialização de alimentos, transporte e comunicações, 
educa9l<>. saúde, saneamento e habitação ruraL 

Temos, também, alguns projetos que estio lisudos no docu
mento, mas que escapam da esfera de compet&lcia do Cccseibo. 
O principal exemplo 6 o segur<><lesemprego, que conta com 2,3 
bilbões de reais do F A T e constitui-se direito legalmente insliluldo 
do cidadão, que nio pode, portanto, ser priorizado pelo Conselho, 
a nio ser no que diz respeito a sua melh<r administração po1o Con
sefuo. 

O l'rogmmo. de Alimentação do Trabalbado<- PAT, tam
bém não se enquadra nas c:aractet!sticas do Conselho, já que 6 de 
íníciativa exclusiva das empieSaS, que obtêm iset!Ção fiscal pam os 
gastos com a complementação alimentar de seus empregados, atra
vés de tíquetes,'n:feições oo cestas de alimentos. Esses dois pro
grunas somados absorvem 27% dos teCUISOS do Progruna 
Co!IIIDlidade Solidária. Dois ootros progrunas podem também ser 
entendidos como de aç3o mais ampla, que deveriam COlllar com 
um alendimento regular e de cobertuta nacional. como o Progruna 
de Combate 1 Desmtriçio Matemo-Infantil, atendido aJnvés do 
SUS, e o Programa Nacional de Alimeotação Escolar. Junlos per
faum 12% dos reaJrsos. 

Dois outros pr:ojetos envolvem a tr.msfc:tencia de bens aos 
indivíduos em siblaçio .de carência. como a distnl:eição de ali
melllos e de cestas bisicas de construção. O Programa de Distri
buição Emetgencial de Alimentos pode ser um recurso a ser 
ellljXegado em casos de calwidades públicas, mas diflCÍlmente 
pode ser entendido como uma açio c:onstante pam resolver um 
problema endémico de fome. já que exigiria o transporte perma
nente de toneladas de aljmcptos dos .1II!la7Zns da COBAL até as 
regiões alendidas. Nilo ~ preciso uma anilise mais demorada pm. 
pm:eber a ineflclcia do sistema. Na lirea de serviços url>anos, a 
doação de s=estas bisicas de oooslnlçã<> civil in= no mesmo 
problema. E necessário mudar a petSpe<tiva de atuaçio da Uniilo, 
o que ttaria efeitos multiplicadores de alcance mais abnmgente. 

Ao propor que a sociedade se organize para pleitear acesso 
a bens e serviços do Govemo Fedenl. obtém-se um avanço. que ~ 
a õrganizBção da sociedade. ma.s mantml-se a Ml.a.ção de depen
dência e de centralização de teiCUrSOS no nível federal que tem o 
poder discricioo!rlo de atander a este oo àquele pleito. Sempre ba
vedí. o problema da subjetividade, se este poder está sendo bem 
exercido ou não. No c;,aso da distrib.Jição de alimentos.. por exem
plo, a!ende-se ii. c:uôncia per del=inado penado, e isto não gera 
efeito multiplicador na região, pois as compras são centralizadas 
na Uniào. Se os recuiSOS fossem transferidos para que o indivíduo 
tivesse a liberdade de escolher os bens de que necessita e os adqui
risse no próprio local. geraria uma demanda e, conseqlientettl<llte, 
._-.go e renda local. que se consubstancWia em impostos a=
cadados pela p!6pria prefeinua e, portanto. a redução do grau de 
dependên<:ia fiiwl<:ei.ra com relação ao Orçamento da Uniio, per
mitindo investimentos em aec:hes. saneamento. c:omtmçio e ou
tra< que fazem parte do proprio Programa O>nunidwle Solidária. 

Ternos iJ.!.nda progmnas. de fmanciameuto que utilizam ver
bas do FGTS, romo de iDcentivo 1 melhoria das condições de mc>
radia e de investimentos no seta: de sanea.mento básico. Esses 
programas são caracteri:zados pelo seu uso políti<:o. E o estabeleci
mento de critérios objetivos podem trazer um ganho substantivo 

.na redução da carência desse tipo de serviço. Excetuando-se o es
lrallgulamento de recmsos OCOirido DO ano passado, ~ se 
destinou um montanle significativo de verl>as a esses progr.una.s. 
que se traduziram em despetdício e manipulação. 

Se o Executivo adotasse procedimentos mais transparentes 
de divulgação dos fi!Wici3mentos realizados, dispoaibilizando es
sas infonJJliÇÕeS on line no ,... sistema de infonnações mçamenlá
rias oo divulgando-as atravú do Diário Ollclal, per eaemplo, os 
desvios existentes já teriam sido minimizados. Os programas de 
apoio à pequena e microemp~Ua ta.mbém podem ser vistos sob a 
mesma ótica, já que o cr€dito público no BtuiJ sempre foi di:ecio
nado principalmente às gm>des empnosas, inclusive no periodo em 
que o amai Presidenta foi Ministro da Fazenda, responsável pela 
política cteditícia dos baru:os oficiaiS. Esta alteração de rumo ~ 
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bem-viDda para aumentar a capacidade do Esla&> na g<Illção de O SR.. PRESIDENTE (José Samey)- Quero Jeml:nr aos ·-os. . _ _ SIS. Senadores que em nossos avulsos da sessão de boje se encon-
No e~to. as J,mnações da mtcrvenção .poniUal ?o J?s'='do tra descrito o planejamento de nossas próximas ~s sessões, na 

na questão SO:W podem ser observadas no M&J.CO. que mstrtum? f01ID8 regimemai._ como tam~ se encoo:tmm relac:i.ooados os 
Programa Solidariedade bá algum IJIOII, dum!"' o Govemo Sali- projetas em fase de recebimento de emenda perante as comissões e 
nas de Gortari.. Ali estio reuuiOO. algum elemento< que gullldam a Me .. do Congresso. 
similaridade< com • situaçio brasileita. tomo o gmve desequill- Concedo a palavra i Senadora Marina Silva. do Estado do . 
brio "'gioual, a exislência de crise eca>6~ dum!"' a dkada de Acre. 
80 e um sistema politico marcado p<r um partido que domina o A SRA. MARINA Sll..V A (PI' -A C. Pronuncia o seguiDie 
poderbá mais de 40 anos. de fonna f!.Siol6gicaepopllista. discuiSo.)- Sr. Presidente, St" Senadora Prof" Emília. SIS. Senad<>-

0 SR. PRESIDENTE (José Samey. Fu.:ndo soar a cam- "'" o que vou abordar. ao fmal do meu discuiSo, "'laciooa-se com 
pai.nba.) - Co~lbe que V. Ex• dispõe de IIês minutos para o pro!lllDCiamento do Senado< Eduardo Suplicy, que analisou de 
encerrar o seu discurso. fODil& competente o Progmna Comunidade Solidária. 

O SR. EDUARDO SUPLICY- As proximidades das ca- Recebi not!cias do meu Estado, segundo as CjJlais o Prom<>-
rnct~sticas do progxama li ituplamado o o n:céui-instimldo no tor de Justiça do Município de Sena Maàn-eim, Sr. Eric Cavalcan
B=!I não se esgota apenas no no~ Também ~-o ProgDl!Da So- li, pe<liu a prisio, por crime contxa o meio ambiente, de nove 
lidariedade está baseado llll organizaçio '!- soc_iedade cano !""- madeiteiros sediado< Daquele município, inclusive o Sr. Osmar Al
IDlS~ pua a obtençio de recmsos para o ~esumeoto ~ s:etores ves. que é o dono da Madeireira Femira. 
bás~. como saneamento. e pam o ~to de auvidades Essa madeheira é·fa.mosa por cometer crimes cODtra o meio 
produtivas atra.v& da fomlilÇ3o de ""'?P"'""VIS. ambiente DO Pará e bá algum anos vem fazendo o mesmo oo Esta-

Isso nio significa que taiiibmt aqui haverá a cooptação dos do do A=. Esses nÍadeireiros estio sendo arusados - e bá provas 
movimento< l"'P"F pelo siste':"" polilico begemdoico, desvir- cabalo- de retirarem do Seringal Palmares dez mil metros cúbicos 
tu~ a necessárl." ~d&coa daqueles 0111 "'iaF i esf~ de mogno, sem a devida autorizaçio 00. órgãos competentes - no 
oficiaL mas a peiSISiência e o ag~avamento das coodições socws caso, o lbama e o Imac. Esss madeiteim já vem teSpODdeDdo a 
no sul daquele pai>, que resultou no levante de tiês Estado< mexi~ processos bá mais de um ano; sua madeii3 foi coufi.scada pelo 
canos contia a miséria. ISSo pode nos dar a dimensão das =trições IMAC. que se tonwu seu f10l depositário. e. em fUnçio da morosi-
dessa fçrma de alliaçio. · dade 00. processos. poderá vir a se deretiotu. 

· E necessário que se faça uma ampla disrussio jlnto à socie- . 
dade que tenha por objetivo uma IOOstrumZ>Ção mais profunda dos Faço questão de resSaltar esse caso desta trlbuca porque a 
progmmas sociais de desenvolvimento regicmal e setorial hoje atividade de rapina dentro da Amazônia. o lucro fácil e a qualquer 
cxistenles. A altemativa que se propõe é a :instifuição de uma siste- custo, a exploração da miséria em detrimento dos intt:resses do 
mática de renda DlÍilÍma como um diteito básico de cidadania que País e da região têm sido o modo de vida de todo$ aqueles maus 
venha a eliminar qualquer tela.ção de dependência e que preserve a exopresários. Refll'O-me aos maus exopresários porque não me cabe 
liberdade de escolha. _ generalizai:; sei que existem homens de bem e que inclusive já es-

Sr. Piesideme. peço que seja dado como lido O _~te de tão repensando o desenvolvimento da A.mazênia. levando em con
meu prorunciamento no que diz n:speito às divenas expcri.êDCias sid.eração as eXpériências que hoje vêm oeotreDdo tendo em visla 
de projetas de garantia de renda tnÍD.Üna. ou de imposto de renda o cle;;envolvimento sustentáveL 
negativo no BrasiL Fico feliz porque ?l Justiça do meu Estado e5lá dando um 

Antes de concluir. gostaria de =soltar que a St" Ruth Car- basta nesse tipo de abuso e quero dizer. Sr. P..sidente. St" e Sts. 
doso, ao assumir a Presidência do Conselho do Progmna de Co- SenaOO..s. que esses acontecimentos nio ocon-em por acaso. N"ao 
mwúdade Solid>ria, fez criticas is fonnas clien...UStas, e é m<Ill vontade do infrator entrar em uma oolocaçio de seringa w 
fisio16gicas que. muitas vezes, caracterizaram os divetSOS progr.l· em uma humilde colônia. e compnrr madeira de excelente qualida
mas de assist&Jcia soc:ia.l no Brasil e deseja que se institua uma de. madeira nobre, como ~ o caso do mogno. a 15 reais.. Segundo 
nova sistemática. apii3lllOS em estudo que fizemos há. a!&uns meses. uma árvote de 

~ É importante que a foJma de se enadic:ar a miséria e a fome mogno é vendida a 15 reais e depois transfottrutda em móvel. nos 
no 8rasil se carncterize pelo diteito à cidadania e nio pelo favor a Eslados Unidos ou na Europa. que será vendido p<r 3 mil dólares. 
esta ou àquela pessoa. pela indicação deste ou daquele poUiioo; O que o A= ganha oom isso? O que a Amazària ou o Brasil. ga
que não sé beneficie um Município de Alsgoas, do A=, do Piauí nbam com isso. a não ser vender ouro a preço de banana e depois 
ou do Rio Grande do Su~ situplesmente -por uma CÍlt:WJStáncia. É compd-lo, de novo. a preço de ouro? 
necessário que IDdos os mais de 155 milhões de habitantes do Brn- . · Temos a clareza de que isso ocorre dadas as cmounstiocias 
si! tenham igual diteilo à cidadania. onde quer que se situém "" de .sobfevivência daquelas pessoas. P"'jldicadas oom a falência 
teaitório brasileiro. Se seu rendimento salarial nio é adequado, dos seringais nslivos. onde faziam apenas o extrativismo da boaa· 
que se institua mecanismo capaz de g.uanlir-Ihe a renda mínima cha e da castao.ha. que boje se encon~ em plena ~cia. Na 
como um direilo i cidadania. que o Senado Fedenll aprovou opor- vetda'!e. nunca se procede':""' a poliu~ de desenvolVIIDCt!lo, de 
mnamente e que está boje sendo objclo de análise por parte da Ci- mvesumento em recnol<>gl& e alternativas pai3 esses produtos. 
marn 00. Depltado<. principalmen"' a boa-acha, que, numa determinada época. já repre-

Muito obrigado. Sr. Presidente. sentou 40% das exportações brnsileins e boje está em plena deca
dência devido à falta de condições para onfreDiar a COD<:On'ência 
da Malásia, principalmente. 

DOCUMENTO 
DO ORADOR: 

Parn que os senba..s wnbam uma idéia, um quilo de boaa
RETlRADO PARA REVISÃO cba rusta. boje. 0,60 centavos de ,.m, e o seriDgueiro que tr.lba

Iha muito - mas muito mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadoies. -
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..,..,; ooiulições de produzir SOO quilos de bomc:ba por aDO. o que uma pessoa pteOCUpada com os problemas da "'giíío amazôllica -. 
lhe possibilita ganhar uma "'nda de 300 Ieais por ano. É possível estio daDdo um verdadeiro show de como se pode combater a 
viver com 300 xeais por ano? Isso faz com que um homem digno. fome e a miséria através da experiência do Projeto RECA. Um 
que ama sua floresta. e sua colocação, sejn obrigado a vender uma cons6rcio de várias culturas perenes. como 6 o caso do açai, da pu· 
tma de mogoo por apenas IS reais. o que talvez Dio dê. naqueles punha. do cocan; -dentro da pn1pria ll=sta. sem causar devasta
seringais. para comprar sequer uma lata. de leire cu um c:uWcbo ção~ mas aumentando significalivamente ·a qualidade de vida 
paraabaterumacaçaa fonde garantira sobrevivenciada famllia. daquelas peosoas que boje tEm uma ...uda familiar que lhes possi-

Esses madeireiros. aproveitm:lo-se dessa situação de misé- bilita viver em condições digcas. 
ria. entram nesses luga.I1:S e fazem um verdadeiro saque. Fico feliz Cito também a experiêDcia da prefeitura de Rio Branco, na 
porque a Justiça do meu Estado está pedindo a Jrisio desses se- qual o Prefeito Jorge V"WJa está fazendo um assenwnento de se
nhores que, de acmdo com a Lei n° 4.771/65, poderio ser ~ ringueiros que Vieram paia a periferia, que hoje estio arrependidas 
nados a até um ano de cadeia. E essa seria uma medida exemplar c que gostariam de voltar pam o tl2ba.Ibo DO campo. desaproprian· 
para que não haja reincidentes. do áreas próximas da cidade. dando 8p)io técnico e o mínimo de 

Este pronunciamento relacioDa-se com o que disse o Sena- assistencla de saúde e educaçio iquelas familias. Hoje. temos pes
dor Edualdo Suplicy. O P!ogmml. Comunidade Solidária. em:ami- soas vivendo com dignidade, sem que fUjllem apenas empumndo 
Ilhado pela Primeiia-Dama do Pais. a Professam Rulh Catdoso. um cairinho de picolé oo de pipoca, oo até mesmo mendigando. 
pode dar uma gmnde eontribuiçio. desde que consiga compatibili- Síío experiências que vamos aprendendo com a própria so
za:r duas questões que para mim são fundamentais: a primc:im <Je.. cicdade e, a partir delas.. podemos ter. com certeza, um programa 
las seria a adoçio de medidas emergencia!s. inclusive com os de colDbale à mis&ia. 
critérios mencionados pelo Uder do meu Partido. Senador Eduar- . O Sr. Eduardo Supllc:y- V. Ex' me um aparte? 
do Suplicy. . .. A SRA. MARINA Sll.V A-Comprazer. nobre Senador. . 

A fome e a miséria Dio podem esperar po< medidaS esllUbl- O Sr. Eduardo Supllc:y - Senadom Marina Silva. quando 
12is. A criança desnutrida precisa iluedi•"nrnte do leite e da ali- estávamos presenciando a posse da Sr' Professora Ruth Catdoso 
menlaçin. Nesse. sentido. sio fundamcz!W.. as medidas que no Programa Comunidade Solidária. ambos estávamos refletindo 
possam combater esse mal. que é a causa principal da morte de - o ambiente do Palácio do Planalto. o ambienle de B=ília. 
milhares de crianças no meu Pais. Aquele faminto que está mcndi- t1o dif~nte do cotidiano das coamnidades merrionadas por V. 
gando na rua precisa de algum tipo de awúlio. nw; sabemos que E>:". TIVe a oportnnidade. no ano passado. jmtamente com o Lula. 
isso não é o suficiente, -que são apenas paliativos,. como dar um :n:- com V. Ex• e com o Prefeito Jorge V una. de visitar as comunida· 
médio pon a febre ao invés de atacarmos a infeoçio. desde Xapuri e Ca!ifónlia"- Projeto'RECA -.além do Miinicipio 

0 programa. ao prever a questão de geração de em~ic; e de Rio Branco e outl3S regiões do Acre. Considero ex~mameDl.e 
de renda. tem que adenlr.lr, de forma bastante intensa. nesse a.spec- importante que cada membro do Congresso Nacional esteja sem
to, paque é só a psrtir dai que podetá haver uma mudança gradati- pre pteOCUpado em trazer a debate matérias como esu pon o am
va em relação a eSsa-siruação de n:ú.s&i.a. bieilte de Brasília, por vezes tio distante e diferem.e das 

No meu Estado. se Dio fon:m tomadas as medidas propus- comunidades aqui descritas. a fnn de que o Senado Federal possa 
tas pelo Senador Eduardo Suplicy com o Projeto Renda Mínima. ouvir a relev@cia das __ experiências. vivenciadas. O nosso trabalho 
em que seriDgueiros possam ter o mínimo para sobreviver en- no Senado cu no Coo.gresso Nacional só poderá. ter o diagnóstico 
quanto o Govemo investe em pesquisa e aptesenta outras a1temati-- adequado de como 1Npet3I' os problemas da sociedade brasileira se 
vas de sobrevivêDcia~ as pessoas que boje estão em plena condição fi.Zeiiiios constanlemeDte este vaivém de conhecimento no próprio 

. de miséria aio terão como se reproduzir. ~ _ local onde estão os problemas. Creio ser muito importante que os 
· É doloroso saber que meninas de 12, 13 e 14 anos têm que - tr.!balbadOreS da boaacha tenham condições de viver com digni-

carer para 0 mato paque Dio estio vestidas adequadamen!e, IIIIli- dado e direito à cidadania para superamn os problemas de baixis
tas estão apenas enroladas em um pedaço de pano. · sima :remu'n~ção: -de um lado, em fimçio do que OCOIIC com o 

Sr. Pm;idente, S,;As e Sxs. Senadores, talveZ eu esteja regia- preço da borracha e. de outro, em função das estrutUiaS produtivas 
nalizmldo o disauso. mas faço-o numa tentativa de lr3.ZCI' a maté- que fazem cot:ri gue haja uma exploração brutal dos sems humanos 
ria a debate õac:ional. a paitir do que se está. propondo boje:, a nível que traba.lbamnesse segmento de atividadc. De fato, se tivéssemos 
de política social por paE!<: do Plesidente da República. É funda- hoje. por exemplo. nas regiões dos seringais oo no Município de 
mental que,. ao tentarmos combater a miséria. levemos em conta as Teotônio Vllela. ou no Piauí. ou na periferia de Sio Paulo, ou nas 
experiêDcias que já estão sendo vivenciadas pela população. Se favelas do Rio de Janeiro, a existência de um Programa de Gar:an
não lcvmnos em coota aquilo que está. sc;;ndo_ feito pelo cotidiano tia de Renda Mínima, cada pessoa teria direito à cid.adania e não 
dos que estão passando fome, qualquer tei::t.tativa de combate à mi- dependeria de favor clientelístico deste ou daquele político. Isso 
séria e i pobreza seria fadada ao fracasso. Posso citar alguns seria um diieito que conferiria i. pessoa um complemento de :re,.. 
exemplos: os seriDgu.eiros de Xãpuri começaram com apenas 36 munera.ção. senão uma renda básica. p.na. que a. mesma p1desse~ 
pessoas. uma pequena cooperativa, e hoje contam com mais de inclusive no caso de um seringueiro, não se submeter exatamente a 
260 seringueiros associados. O Município em questão oferece 220 condições por vezes próximas da. escravidão pam. exm::er a sua ati
empeegos é o maio< anecadador de ICM. Enfim. tr.otou-se de uma vidade produtiva. porque teria sempre uma a!temativa. Cumpri
pequena experiência. de boa vontade, sem o apoio do govemo e de mento V. ex• pelo seu prom1nciamento.. 
seringueiros. · O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Senador Eduardo 

Cito-também a experilncia gestada nas Vilas Extrema e o,.· Suplicy. lembro que a oradora dispõe de cin<:o minutos. e V. E>:" 
lifómia. na !ionteixa emre Rondônia e Acre. em que colonos. tem. na fOIJIIA regimental. apenas dois minutos. Muito obrigado 
abandonados à pnlpria sorte. asseDiados em uma ma de teira sem pela sua colaboraçio. 
as mínimas oondições de assisténcia técnica oo .financianwllo. A SRA. MARINA Sll. V A- Agtadeço ao Senador Eduar
com o apoio. quero registtar, do Bispo Dom Moacyr Gteeebí - do Suplicy pelo aparte- · 
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Concluo. reitJ:rando minha disposição de lutar pela questão cia. e ! prioridade daquelas relações. Minha pn:sença nas 
dos dmilos da pessoa, pela cidadania, para que possamos diminuir cerimôllias que marcalio a posse do Presidente Júlio Maria San
no nosso País a chaga da uDsma. que está 1 porta de mill>ares de guinetti re<ril>Jirá, ademais. o ~10 do Presidenw Luís 
famílias, se é que existem pcntas, pois muit01 monm nas ruas. Albetto Lacalle ·~ solenidades de minha posse, em J• de janeiro 

Estive presente na solenidade mediante a qual a Profess<n do eotmlte. 
Ruth Catdoso foi nomcach, pelo Presidenle da República, respon- 3. A República do Cllile oonstilui, igualmente. pús com o 
sável pela COOidenaçio desse Pmgrllma, em relaçlo ao qual mani- qual o Bmsil mantém lllldiciooais relações de amizade e de coope
festo a esper.mça que existe po< parte de DÓS, mulheres. que mção desenvolvidas sobre uma sólida base de contaiOS potiâcos, 
nonoalmente scmos responsáveis por providcDciar o andamento e ~ e comerciais. O B~ mantém. ademais. import.aDle 
bom funcion2mento das coisas. Somos nós que DOS lembtamos de poSição como tm:eiro principal parceiro cometcial do Cllile, após 
pequenas deLa!bes, por exemplo, de chamar atenção de nossos ma- os Estados Unidos da América e o Japão. Estarei visitando o Clli
ridos cu filhos para telefonarem para a mie e vov6 pela data do !e, em ca!llter oflCial, a C<lllVite do Presidente Eduaxdo Frei, em~ 
aniverurio. Enfun. repito,· scimos n6s que providenciamos para ciprocidade à visita oficial realizada ao Bmsil pelo então 
que tudo aconteça e funcione muito bem. Presidente Patricio Aylwin, em julho de 1991. 

Espero que a sensibilidade da Primeira DaDia possa apdar Bmsilia, 23 de fevereiro de 1995.- Feruaudo Henrique 
para que tudo ande bem, para que os progmnas que já estão em Cardo110 • 
funciooameniO, como o Programa do Lei1e, que está salvando vi- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Por invocação do 
das em vários municípios, possa ter continUidade - a fome nio disposiO no inciso I do art. 172 da Lei lntema, requerimeniOS [o
pode espcxar e não~pode ser n:maneja.da pan um outto município ra.m encaminhados l Mesa visando à Íilclusio em Otdem do Dia 
que conla com simPatias políticas-:. para que tudo oc:cna da forma de ~jetos. uma v~ esgotados ~ prazos de sua tr.unitação nas 
devida. e não da forma que muitas vezc$ tentamos direcioaar. Comissões. · 

Qualquer atitude no seatido de combale< a fome deve ser Dispõe o § 3" do art. !IS do RegimeniO lutemo que o prazo 
um esforço & Governo e de sociedade; do Gov.OiDo. que deve dar das ~s para exame das matérias S. renova pelo inicio da 
o melhor de s~ wúa vez que tem capacidade para fazê-lo; da socie- nova Iegislalum ou po< designação de novo Relator. 
dade, que pode apn:sentar altemalivas e cDticas. A partir dessas A Presido!nçia. 0111 obediencia àquelas disposições regimen-
crlúcas é que podemos acertar. - - · · - tais. inl devolver à Comissio competente os proje10s em refetên-

No caso de uma campmha de trabalho c solidariedade pam cia. assegui3.Ildo novo prazo para emitir seu parecer. c_onsiderando 
combater a fome e a uDsma. acredito que cabe nmi!o bem a bela pn:pdicados, nos tmnos da_ a1inea a do art. 334 do Regílneoo> ln
frase do escritor Léo 'Buscaglia. que dizia: "Somos tod:>s anjos ternoosrequerimeniOS menciooados: 
com uma s6 asa e s6 conseguimos vou quando estamos-abmça- -Requerimento n• 929, de 1992, do Senador AJmir Gabriel. 
dos11, solicitando~ nos teunos :regimentais. a inclusio em Ordem do Dia 

Goswia que o BI3Sil desse um abraço 110 desejo de comba- do ,Subslitutivo a CiuWa ao Proje<o de Lei do Senado n• 72, .de 
ter a. fome e a miséria. elabxando medidas estrutu.tais como 6 0 1984. de autorta do Sena.dot Nelsoo Camell'O. que ~scenta dis
caso de uma refOII!ll. agr.íria; gostaria que 0 -arasil ~um abra- positivo à Lei n° 5.197, de 3 de janeiro de 1967. que dispõe sobre 
ço no desejo de combater a miséria. tomando aúllldes que possam a proteção à_fau~. • • 
resolver o problema imediato mas. acima de tudo. soluciooar a si- . : - Requenmento n U 72, ~ 1~3. do_Senad<r Bem Vera:'• 
tuação defmiti.vamente como por exemplo promovendo a justa solictJaDdo, nos termos :regJ.mentalS, a mclusao ~ Ordem do Dia 
distribuição de renda n~te pais, onde meia dúzia ·ooric:eufra tanta- da Emenda da Câmara aq Projeto de Lei do Senado n• 303. de -

. · "riquc:m e O teStO ~-tanta miséria. 1985. de autoria ~ Senadores Severo Gomes e Femando Hemi-
0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência..,._ que Ca!doso, que diSpõe sobre a po.drouização, classificaçãc, ins

b<u Mensagem n• 65 de 1995 n• '1Zl195 na origem de 23 do cor- poção e regislro de bebidas dietéticas e dá outtas providências. 
rente. pela qual 0 'Presmu,;. da R~blica ·informa que se .. -Requerimento n• 1220. ~ 1~3. do Senador Beni V eras, 
ausentará do País no peóodo de 28 de fevet!!iro a 1 o de março do sohcttando, ~ termos regxmenws. a ~são em. Ordem do Dia 
corrente ano; po.ta assistir às cerim&rias de posse do Presidente da do Pro~o de ~i do Senado n• 13~. de 1992, de auiOria do Sena
República Oriemal do Uru · Júlio Maria Sanguinetti, e dor Ahmr GabrieL que fiXa normas de fonnação de recursos bu-
realizal; visita oliciall Repúf:; do Cbile. para manos~ área de saúde, regulamentando o inciso m do an. 200 da 

E a seguinte a mensagem recebida· Constiblição Federal 
· -Requerimento n• !243, de 1993, do Senado< Bem V eras, 

MENSAGEM N' 65, DE 1995 solicitando. nos termos regimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
(N' 222/!IS,na origem) do ProjeiO de Lei da Câmara n"IO, de 1993 (n"330S/S9, na Casa 

Senhores Membros do Senado Fedem!. . . __ _ de origem), que acrescenta parágmfo ao an. 531 da Consolidação 
Dirijo-me a Vossas Excelências para infotmá-los de que, das Leis do Ttabslho. 

com base na faruldade que me confere o ait. 83 da Constituição, --Requerimento n• !.244, de 1993, do Senador Beni V eras, 
ausen.tar-me-ei do País no pedodo de 28 de fev~:iro a 1 o de mar~_ solicitando. nos t~os regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 
ço de 1995, para assistir às cerim&rias de posse do Presidente da doProjeiOdeLei da Câmaran"15. de 1993 (n"l7CY'6T. na Casa de 
República Oriental do Uruguai. Júlio Maria Sanguinetti, e para origem), que de iniciativa do Presidente da República, que alter.l a 
realizar visita oficial i República do Cllile. . redação do art. 3° e parágmfo ljnico do an. 6", da Lei n• 7 371, de 

2. A natuteza de nossas "'lações com o Uruguai. país com o 30 de setembro de 1985. . 
qual partilhamos extensa faixa de fronteira e ao qual estamos liga- - Requerimento rf' 1.246. de 1993, do Senador Bem V eras, 
dos po< laços bist6ricos que "'montam ao pcrlodo co1onia1e po< solicitando, nos termos "'gimentais, a inclusão em Ordem do Dia 
importante pan:eira na consb:UçiO do Men:osuL demanda do Go- do Proje10 de Lei da Câmara n• 29, de 1992 (n• 4.386189, na Casa 
vemo brasileiro demonstrações de aproço que reflitam a importân- de origem), que inclui o Mmicipio de São Bento do Sapucaí, Esta-
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do de São Paulo, na ma de Proleção Ambiental da Sma da Man- -Requerimento n• 1.260, de 1993, do Senado!" Beni VetaS, 
tiqueira. solicitando, nos teunos regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 

- Requerimell!O n• 1.247, de 1993, do Senado!" Beni V eras, do Projeto de LeidaCâmamn'76,de 1993 (n'163/91,naCasade 
solicilalldo, nos tcmlos regimentais. a inclusio em Ordem do Dia origem), =~ta dispositivo ao art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de 
do Projeto de Lei da Câmam n• 35, de 1993 (n'l.531/89, na Casa maio de 1990, que dispõe solreoFundodeGaranlii do Tempo de 
de origem), .que assegura o acesso ao exame ~-nalal e vincula Q Serviço e dá oulmS providêDcias. 
auxílio-natalidade à suaiNiizaç:fo. nasccmdiçõesqueespecifiCa. _ -Requerimento D0 1.261, de 1993 do Senador Beni Vems, 

Requerimento n' 1.248, de 1993, do Senado!" Beni v.,.., solicitando, nos tcmlos tegímenlliis, • inclusio em Ordem do Dia 
solicilalldo, nos 1cm1os regimentais. a inclusio em Ordem do Dia do Projeto de Lei da Câmam n• 76, de 1991 (n' 4-827190, na Casa 
do Projeto de Lei daCâmam n'36, de 1993 (n' 3.111/89, na casa de erigem), que dispõe solm: a regnlamentação da atividade de 
de erigem), que am:soenta parágmfos 2' e 3' ao art. 612 da Conso- motorista e-cobtado!" de transportes coletivos urbanos, e dá ou tias 
lidação das Leis do Trabalho. pmvidências. 

-Requerimento n• 1.249, de 1993, do Senado!" Beni v.,.., -Requerimento n' 1.262, de 1993, do Senado!" Beni V eras, 
solicitando, nos termos regimentais. a inclusão em. Ordem do Dia solicitando. nos temtas regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei daCámaia n' 37, de 1993 (n'3.404/ll9, na Casa do Projeto de Lei da Clmam n'78, de 1992 (n' 4-286/89 na Casa 
de erigem), que introduz altemçiles no Deaeto-lei n' 221, de 28 de de origem), que destina o produto da alienação de imóveis da Pre
feveteiro de 1967, que dispõe sobre proteçio e eslfmulo à pesca. vidência Social à constroçio, refoana cu instalação de centros cu 

-Requerimento n' 1.250, de 1993. do Senado!" Beni V eras, postos de saúde. 
solicitando, nos t-os regimentais, a inclusão em Ordem do Dia -Requerimento n'1.263, de 1993. do Senadtt Beni V eras, 
do Projeto de Lei da Cámaia n' 38, de 1993 (n' 3.468189. na Casa solicitando, nos termos regimerttais, a inclusio em Ordem do Dia 
de origem), que altera a redação di)êaput do art. 134 da Calsoli- do Projeto de Lei da Câmam n• 79, de 1992 (n' 5.878190, na Casá 
dação das Leis do T,.qalho, pon ddetminor que o empregadot- de- de origem), que dispõe so1re conc:cssio de décimo-t=iro salário 
verá conoeder f6ri3s ao empregado nos Seis meses subseqUentes à ao segurado em gozo de abono de petman6ncia em =viço, e de-
data de aquisição 'do direito às mesmas. · tel1llina ootms pmvidências. 

- Requerimeato n' 1.251,de 1993, do Senado!" Beni V eras, -Requerimento n'1.264, de 1993, do Senadtt Beni VetaS, 
solicitando, nos tennos regimentais. a inclusio em Ordem do Dia -solicitando, nos termos ~gímentais, a inclusio em Ordem do Dia 
do Projeto deLei da Câmam n• 41, de 1993 (n'l.502/89, na Casa do Projeto de Lei da Clmam n• 85, de 1992 (n' 6.012190, na Casa 
de origem), que dá nova redação a dispositivo do art. 482 da Con- de origem), que dá nova ~ao ar!. 830 da Consolidação das 
solidação das Leis do Tiabolho. Leis do Tiabalbo. 

-Requerimento n• 1.252, de 1993. do Senado!"~ v...,, - RequetimOnto Jt' !.266,de 1993, do Senado< Beni Vens, 
solicitando, nos termos regimentais, a inC1usio em Ordem do Dia solicitando, nos teanos regimentais. a inch.Jsio em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Cámaian' 54, de 1993 (n'444191,naCasade dQ Projeto de Lei da Câmaia n• 89, de 1993 (n' (.497191. na Casa 
origem). qué dispõe som a prestação de assistência religiosa nas de origem). que institui, em todo o ~o DACior.tal. a notifica
entidades hospitalares públicas e privadas. ção COIIJ+Ulsória para os casos dC jntoxicação humana por produ-

- Requerimento n° 1.253, de 1993, do SenadorBeni Veras, tos e substâncias químicas ou agentes biológicos, que tenham n:
solicitando, nos tennos regimen&ais, a inclusão em Ordem do Dia cebido atendimento hospitalar ou amb.llatorial e dá rutras provi
do Projeto de Lei da Câmam n' 58, de 1993 (n"963/91. na Casa de d6n9as. 
origem). que dispõe sobre o xeeonhecime,nto das Provas de Ro-- -Requerimento n°.1:2.61. de 1993, do SCDador Beni Verns . 

. · deios e da ProflSSão de Peão de Rodeios. solicitando, nos termõs regfmentaiS: a -inclusão Cm orde:D:i do Dia 
- Requerimcoton' 1.256, de 1993, do Senado!" Beni Ver.lS, dol'rojeto de Lei da Câmam n• 93. de !993 (n" 1.116191, na Casa 

solicitando~ nos teimOS reginrnrais, a inclusão em Ordem do Dia de origem). que modifica a redãção do 3rt. 193 da-Consolidação 
do Projeto de Lei da Câmam n" 61, de !993 (n• !.665191. na Casa das Leis do Trabalho. 
de origem}, que dispõe sobre a =lização de exames em rec6m- '- Requerimeato n' 1.268, de 1993, do Sebada Beni V eras 
nascidos para o cfiagnósfico da fcnilcetonúria e do bipotire6idismo solicitando. DOS" termOs regim&uaiS. a inclusãO em Ordem do Du; 
congénito. do Projeto de Lei da Câmara n" 93, de 1992 (n'95191, na Casa de 

· - Requerimeato n' 1.257, de 1993, do Senadtt ileni Ver.is, origem}; que veda a exig6ncia de cana de f!aDÇ3 na admissão de 
solicitando, nos termos ~gimentüs.. a inclusão em Ordem do Día empregado. 
do Projeto de Lei da Câmam n'71, de 1993 (n• 3.112189, na Casa - Requerimemo n• 1.269, de !993, do Senado!" Beni V eras 
de origem), que acrescenta parágmfo ao art. 626 da Consolidação solicitando, nos tcmlos i:iigi-ra:iS; ·a inclusão em Ordem do Di~ 
das Leis do Trabalho. do Prójeto de Lei da Câmara n" 97. de 1992 (n'36191. na Casa de 

-Requerimento n• 1.258, de 1993. do Senado!" Beni V eras, origem), que am:sccnta dispositivos ao art. 841 da Consolidação 
sohCitando. nos tennos ~egimentais,. a inclusão em Ordem do Dia das Leis do TraOO.Ibo. 
do Projeto de Lei da Câmam n'75, de 1993 (n' 5.8!3190, na Casa . -- Reqtlerimemo n:> 1.271 de 199:3 d(, s da BeniV . 
de origem) <J?C acrescenta dispositr:'~ ao ~-~ da ~ no 8.036. solicitando, nos termos ~egímen~is. a mc;lusão e: Ordem do e;;;;, 
de 11 de maiO de 1990. pam pctDllllr a n~cr-.mentaçao ?" coDla do Projeto de Leida Çâmaian" 107,de 1993 (~'2.375/lll.naCasa 
vmculada ao FGTS do ·~- na condição que especifica. de origem); que dispõe sobte a exigência de CertifiCado de Rego-

- Requenmento n 1.259, de 1993, do Senado!" Bem Veras, !aridade Social- CRS, oos casos que especifica 
solicitando. nos termos regimentais. a inclusão em Ordem do Dia Requ · -nt o l.273 de 1= 3 • . 
do Pro' to de Lei da Câmam n" 75 de 1992 (n' 144191 na Casa de .. - ernne 0 n . • . 7~ • do Senado!" Beni V eras, 

• ~ • 0 • • sohat.ando, 110$ teanos reg~mentus. a mclusão em Ordem do Dia 
on~em~. que dánovaredaçlo aos§§ 2'e 5 do artigO 164da Con- do Projeto de Lei da Clmamn" 1!2,de 1992 (n'2.802/92, na Casa 
solidaçãodas Le1sdoTrabalbo. ,..._.. ~ de origem~ que altera. os parágrafos 1o e~ e acrescenta os pari.-
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gtafos 3°, 4°, 5° e 6° ao art. 389 do DeclW:>-lei D0 5.452, de 1° de 
maio de 1943. 

- Requerimemo n• 1.274, de 1993, do Senado< Beni v.,.., 
solicitando. nos letmOS regimentais. a. inchlslo em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmam n• 118, de 1993 (n• 666/91, na Casa 
de origem), que a=oema panlgmfo ao art. 130 da Consoliclaç3o 
das Leis do Trabalho, permitindo que o pedodo de f6rias seja des
dobrado em dois, com espaço de seis meses entre um e ootro. 

- Requerimemo n• 1.275, de 1993, do Senado< Beni Vexas, 
solicitando, nos termos tegimentais. a inclusio em Ordem do Dia 
do Projeto de LeidaCâmam n"l24,de 1993 (n"2.415/9!, na Casa 
de origem) que dispõe sobte a obrigatoriedade de proowário médi
co pano. recém-nascidos. 

- Requerimemo n• 1.2n. de 1993, do SeDadpr Beni V eras, 
solicitando. nos termos regimentais. a incluslo em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmam n• 128, de 1992 (n• 996/91, na Casa 
de origem) que reajusta a pensão graciosa concedida pela Lei n° 
3.6!8, de26 de agosto de !959,aElza BorgesTav~ 

- Requerimemo n• 1.278. de 1993, do Senado< Beni Vexas, 
solicitando, nos tetmos regimentais. .a. inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Leida Câmam n"!32,de 1992 (n• 1.723/91, na Casa 
de origem), que dispõe sobre a aplicação e divulgação de fndices 
de desempenho de serviços de saúde. 

- Requerimemo n• 1.279. de 1993, do Senado< Beni V eras. 
solicitando. nos tem:a.os reg:i.mentajs. a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmam n• 137, de 1992 (n• 552.91. na Casa 
de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade de fabricação de 
~s e máquinas agricolas com estrutura de proteçlo COD.tra ca
potagem e outras equipamentos de segurança. e dá OU1.I3S provi
dências. 

- Requerimemo n• 1.283, de 1993, do Senado< Beni V eras, 
solicitando, nos termos regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei da Câmam n• 151, de 1993 (n"924/88, na Casa 
de origem), que ~voga o artigo 318 da Consolidaçlo das~is do 
Txabo.Ib.o. 

- Requerimemo n• 1.281, de 1993. do Senado< Beni Vexas, 
. solicitando. nos teanos regimentais. a incbisão em Ordem do Dia 
do Projeto de Leida Câmam n• 143, de 1993 (n"2.!51/91. na Casa 
de origem). que institui o direito do educando ao atendimento psi
col6gico-oducaciooaL 

- Requerimenlo n° 1.284. de 1993~ doSeDa.dor Beni V eras. 
solicitando. nos temJ.os regimentais. a inclusão em Ordem do Dia 
do Projeto dCLeí da Câmam n• 156,de 1993 (n• 1.036/91, na Casa 
de origem), que alteta o art. 7• da Lei n• 5.889, de 8 de junho de 
1973. que institui normas reguladolas do trabalho ruraL 

- RequerimeDlo n• 130, de 1995, do Senador Pedro Simon, 
solicitando, nos-tennos regimentais, a inc;.lusão em Ordem do Dia 
do Projeto de Lei daeãmamn• IOZ,de 1992 (n• 1.289/91, na Casa 
de origem), que amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no 
tenit6rio nacional. o prazo para requerer registro proVisório. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _o senhor presideme 
da república editoU a Medida Provisóri2: o0 905. de 21 de feverei
ro de 1995. que "dispõe sobre a instituição de ~dito fiscaL m'!
diaote ressarcimento do valor de contribuições sociais (pi!ipãsep e 
coftD.s) nos casos que especiflca. e dá outras providências". 

De acotdo com as indicações das lideraJlças, e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da resolução n° l/89-cn, flca assim consti
tuída a. comissão mista incumbida de emitir ~r sobre a maté- . 
ria:_ 

SENADORES 

Suplentes Titulares 

PMDB 
.Coutinho Jorge Ramez 
Tebet.Fernando B=:m Onofro Quinan 

Odacir Snares 
Fr.mcelino Pereira 

Sérgio Machado 

Bemanlo Cabral 

Levy Dias 

Titulores 

MussaDemes 
José Jotge 

Luis Roberto Pome 

Nelson Otoch 

Anivaldo V ale 

Eujãcio Simões 

PFL 
Guilhetme Palmeim 
Jonas Pinheiro 

PSDB 
GeJ:aldo Melo 

PP 
Jos6 Roberto Anuda 

PPR 
Leomar Quinlallilha 

DEPUrADOS 

Suplentes 

BLOCO (PFL-PrB) 

PMDB 

PSDB 

PPR 

João Ribeiro 
Jaime Martins 

Geanano Rigotto 

Enivaldo Ribeiro 

BLoco (PL-PSC) 
Francisco Horta 

BLoco (PSB-PMN) 
Beto Lélis Bosoo FianÇa 

' De acotdo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fica estabe
lecido o seguinte calendário pana tramitaçio da matéria: 

Dia 24102/95 _ de.signação da Comissão Mista; 
Dia24/0Z/95- instalaçio da Comissão Mista; 
Até 27KJ2/95 _prazo para recebimeDlo de emendas. 
Prazo piíza a Comissão Mista emitir o - sobte a ad

missibilidade· 
Até OSÍ03J95 ~prazo fm.al eh Comissão Mista; 
Até 23103195 _prazo no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Sarney) _o Senhor Presideme 
da República editoU a Medida Provisória D 0 906, de 21 de feve
reiro de 1995. que "alltoriu o Poder Executivo a conli31ar com a 
1ta1pu Binacional pagamento de d6bito junto ao Tesouro Nacional 
com títuloo da dívida ex tema brasileir.l, denominados "Br.IZil In
vestment -8ond _ Bm"? em valor couespondente a at6 us$ 
92,800,000.00 (novema e dois milhões e oitoeeDloo mil d6lal:es 
dos Estados Unidos daAm6rica)". 

De acordo com as indicações das lidetanças, e nos tetmos 
dos §§ 4° c 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim 
COilStituída a comissão mista incumbida. de emitir parecer sobre a 
mat6ria: 
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SENADORES 

Supleutes titulares 

PMDB 
Roberto Requiio Mauro Miranda 
José Fogaça Cunha Lima 

PFL 
GuilheJllle Palmeira RomcroJucá 
Eclison Lobio W aldcck Omelas 

PSDB 
Sérgio Machado Gemido Melo 

PDT 
Júnia Marise scbastiãoRoc:ba 

PT 
José Eduardo Outra Beeo<llia da Silva 

DEPUTADOS 

TrtuiOI'<S Supleotes 

BLOCO (PFL-PTB) · 
Luciano Pizzatto · W emer Wandcter 
AlltôDio Feijilo Nelson Maquezelli 

PMDB 
Hetmes Pa:rcia.ncllo Homero Oguido 

PSDB 
FlávioAms Tuga Angerami 

PPR 
Mário Cavallazi Augusto Nmles 

PCdoB 
AldoRebelo Haroldo Lima 

PPS 
Sérgio Arouca 

De acordo com a Resolução N" !, de 1989-CN, ftca esta!»-
. '!eeido o scguinle calendário par.1 a tramitação da maléria: 

Dia 24102195- desiguaçilo da Comissio Mista; 
Dia 24102195 - ins1alaçilo da Comissio Mista; 
Ath 27/W95 _ pta20 par.trecebimento de i:mondas. 

Pr.lzo par.1 a Comissilo Misra emilir o pam:er sobee a ad· 
missibilidade; 

Ath 08103195 _ pta20 fmal da Comissão Mista; 
Ath 23103/95 _ pta20 no Congresso Nacional. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) _o Senb<>r Ptesideme 
da Repóblic:a editou a Medida Provbória D0 907. de 21 de feve
,.iro de 1995. que "dispõe sobre a base de cálaJ!o da conlriooição 
para o programa de inlegraçilo social_ pis devida pelas pessoas ju· 
Iidicas a que se .. r.,. o§ J•do art. 22 da lei n•8.212,de 24 deju· 
lho de 1991. e dá outras providências". 

De acordo com as indicações das lider.mças. e nos ten:nos 
dos§§ 4• e 5• do art. 2" da Resolução n• I/89'CN. fica assim cons
titnída a Comissão Mista incumbida. de emitir parecer sobre a maté
ria: 

Suplentes 

Carlos Bezetra · .. 
Casildo Maldaner 

José Agripino 
José Biallro 

Sérgio Machado · 

Romeu Tuma. 

SENADORES 
Titulares 

PMDB 

PFL 

PL 

PTB 

G=ooCamata 
Flaviano Melo 

Júlio Campos 
Fmncelino P~ira 

Geraldo Melo 

Luiz Alberto de Oliveira Emília Femandes 

DEPUTADOS 
Titulares Supleotes 

BLOCO (PFL-PTB) 
Pedro Conia Arolde de Oliveim 
Jair Siqueiia Amônio Ueoo 

PMDB 
Luis Robeno Pomo Pedro Novais 

PSDB 
S,arlos Mosconi FeuRosa 

PPR 
Basilio Villani Emldo Ttindade 

PV 

PRP 
Adhemarde Barros 

-De aCOido com a Resolução n• I, de 1989-cn. fica estabele· 
cido o scguima calendário para a tr.lmitaçio da mathiia: 

' Dia 24102/95 - desiguaçilo da Comissilo Mista; 
Dia 24102/95 - inst;üaçio da Comi«ilo Mista; 
Ath 211W95 _p!32D par.1 recebimeDio de emoildas • 
Prazo para a comissãÓ mista emitir o panicer sobre a admis-

sibilidade; 
Ath 08/03195 _ p<aZO fmal da Comissio Mista; 
A !h 23103195 _ p<az.o"" Coo- Naeiooal. 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-0 Sonhos Presidenle 

da República editou a Medida Previs6ria D0 908. de 21 de fevexei
ro de 1995, que "dispõe sobee o vala: do salário mínimo, alleta 
disposições das Leis n• 8.212 e n• 8.213, ambos de 24 de julho de 
1991, e dá outras providências". 

· De acordo com as indicações das lidenmças. e nos termos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução no l/89-cn, fica assim const.i
mída a comissão mista i_ncumbida de emitir puecer sobre a maté-
ria: 

Titulares 

Iris Resende 
Pedro Simon 

SENADORES 

PMDB 

Suplentes 

Gilvan Borges 
Mauro Mir.mda 
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Carlos Patrocínio 
RomeroJucá 

Sérgio Machado 

Ademír Andrade 

Roberto mire 

Titulares 

~osé Múcio Monteiro 
Pardo Bomhausen 

Alberto Goldman 

Antônio Kandir 

Amaldo Faria de Sá 

PauloPaim 

OdelmoLeão 

PFL 

PSDB 

PSB 

PPS 

Freitas Neto 
Jonas Pi.nheiro 

Geraldo Melo 

DEPUTADOS 

Suplentes 

Bloco (PFL-PTII) 

LuizM~ira -
Mauro Lopes 

PMDlt 
ZaireR=de 

PSDB 
Adroaldo St=k 

PPR 
AlziraEworton 

pr 
Ja:ii' M~neguelli _ 

PP 
Carlos CamuiÇ& 

De acotdo com a Resolução n° 1. de 1989-CN fica estabe-
lecido o seguinte calendário par.oaltamitaçio da matérla: 

dia 24'02195 -designação da comissão mista · 
dia :WrJ2195 - illslalação da comissilo mista 
até ~71f!U9? -tm=. para n:cebimen10 de emendas. pta20 

para a COID!ssao DllSta eunlir o parecer Sobie a admissibilidade 
até 08/03/95- pr.I20 fula! da comissiló tiüst•·- -
até 23/03/95.:. pta20 DO Congresso Nacional 

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- o Senhor Ptesidenre 
da Repíblica ediiOU a Medida Provisória n• 909, de 21 de feverei
ro de 1995 .. que "dá nova reda;:ão a dispositivos das Leis nOs 
8.849, de 28 de jaoeiro de 1994, e 8.541, de 23 de dezembro de 
1992, que alteram a legislação do lmposiO sob!e a Renda e pro
ventos de qualquer natureza. e dá outras providências". 

De acmdo com as indicações das lider.mças, e nos tem!OS 
dos §§ 4• e 5• do art. 2• da Resolução n• V89-=. fu:a assim c:onsti
~ida a comissão mista incumbida de emitir ~ so&e.a maté
n.a: 

Titulares 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 
Roberto Requião Nabo< Junior 

PSDB 
Sérgio Machado Ger.ddo Melo 

PP 
Benwdo Cabral·- José Roberto Arruda 

PPR 
Esperidião Amin Levy Dias 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTII) 
MussaDemes Arolde de Oliveir.i 
Félix Mendonça Hugo Lagranha 

PMDB 
Luis Roberto Ponte Josias Gonzaga 

PSDB 
Máxt:io Fortes Ubit>1an Aguiar 

PPR 
Simão Sessim Fausto Martello 

PDT 
Max Rosenmann Euópedes Minnda 

Bloco (PFL-PSC) 
Francisco Horta Roland Lavigne 

De acmdo com a Resolução n" I. de 1989-CN. flC3. estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

dia 2'102195 - designação da comissilo mista 
dia 24102195 - iDstalaçãO da comissilo lnisla 
até 27/02195 -pr.lZO para n:cebimeniO de emendas. pr.tzo 

para a com.issão mista emitir o parecer sobre a admissibilidade. 
até 08103/95 - pta20 fula! da comissão lnisla 
até 23/03195- pta20 no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O Senhor Presideme 

da República ediiOU • Medida Provisória rf' 9[0, de 21 de fevctei
ro de 1995,que "altera o artigo 60 da lei n°8.694, de 12 de agOSIO 
de 1993. que dispõe sobre as diretrizes par.o a elaboração e execu
ção da lei orçamentária aDUal de 1994". 

De acordo com as· indicações das lideranças. e nos tennos 
dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89--CN. fica assim 
constituída a comissão mista incunibida de emitir parecer sobre a 
matéria: . 

Titulares 

Humberto Lucena 
RamezTel>et 

IODa$ Pinheiro 
Alexandre Costa 

Sérgio Machado 

SENADORES 
Suplentes 

PMDB 

PFL 

PSDB 

PDT 

Onofre Quinan 
Gilberto Miianda 

Carlos Palroeínio 
EdisonLobao 

Ger.ddo Melo 

Coulillho JOigC Cados Bezem> 
PFL Júnia Marise Sebastião Rocha 

Hugo Napoleão 
W aldeck Omelas 

JoaoRodla 
José Bianco Eduardo Suplicy 

pr 
Marina Silva 



348 ANAIS DO SENADO FEDERAL Fevereiro de 1995 

Titulares 

Osvaldo Coelho 
Álvaro Gaudêo.cio Neto 

DEPUTADOS 
Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
Eli:aiiri Moraes 
Cláudio Cajado 

Luis Roberto Ponte 

Saulo Queiroz ·. ~ 

PMDB 
3.Pedro Navais 

PSDB 
Arthur Vtrgilio Neto 

PPR 
PMDB Nelson Mm:bezan Jarbas Lima 

João Almeida JoãoThomé Mest.rinho 

Yêda Crusius 

Augusto Naxdes 

Ricardo Heráclio 

PSDB 
Amaldo Madeiza 

PPR 
Luciano Castro 

Bloco (PSB-PMN) 
José Chaves 

PCdoB 
Aldo Rebelo . Haroldo Lima 
· De acordo com a Resolução n• r, de 1989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte cá.lendário para a tramitação dá inatéria: 

dia 24102/95- designação da .comissão mista 
dia 24102/95 - instalação da comissão mista 
até 27/W95 -pzazo para xecebimento de emendas. ptaw 

para a comissão mista emitir o parecer sobre a admissibili~ 
alé 08103195 -prazo fma! da comissão mista 
alé 23/03195- prazo no Congresso Nacional 
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Se!lhor Presidente 

da República editru a Medida Provisória n•9ll,de 2r de feverei
ro de 1995. que "dispõe sobre o plano real. o sistema mon~ 
nacional. estabelece as regras e coodições de emissão do real e os 
critérios para conversão das obrigações para o real. e dá outtas 
providências". 

De acordo com as indicações das lideranças. e nos temos 
dos §§ 4° c 5° do art. 2° da Resolução D0 U89-cn. _fica assim consti
ruída a comissão mista incumbida de emitir pareCer sobre a maté
ria: 

SENADORES 
Titulares Suplentes 

PMDB 
Pedro Simon JoséFogãça 
Gerson Camata Femando Bez=a 

PFL 
Odai:ir Soares Júlio Campos 
Freitas Neto Jonas Pinheiro 

PSDB 
5.Sérgio Machado Geraldo M:olo 

PL 
RomeuTuma 

PTB 
V almir Campelo Marluce Pinto 

DEPUTADOS 
Titulares Suplentes 

Bloco (PFL-PTB) 
NeyLopes Vi!mar Rocha 
Júlio César José Mendonça Bezeml 

PPS 
Sérgio Arouca 

PV 
Fernando Gabeira 

De acordo com a Resolução n• !, de r989-CN, fica estabe-
lecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria: 

dia 24'02195- designação da comissão mista 
dia 24'02195- iDstalação da comissão mista 
até 27/02195 -prazo para "'cebimcnto de emendas. prazo 

para a comissão mista emitir o parecer~ a ~sibilidade. 
alé 08/03/95 -prazo fmal da COilUSsao miSta 
até 23/03/95 - ptaZO no Congresso Nacional 
o SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. oficio 

que setá lido pelo Sr. 1., Secretário em exetclcio. Senador Romeu 
Tuma.. 

E lido o seguinte! 
OF. LPMDB N" 48195 Brasília, 23 de feven:iro de r995. 

Senhor Presidente, 
Dirijo-me a Vossa Excelência para. nos tcmtOs regimentais. 

indicar os Vice-Líderes da Bancada do PMDB no Senado. na or-
dem que se segue: · 

1. Senado< Ronaldo Cunha Lima 
2. Senador Nabor Júnior 
3. Senador Gerson Cama ta 
4. Senador Carlos Bez=a 
5. Senador Ney Suassuna 
6. Senador Gilvan Borges 
7. Senado< Femando Bezeml 
8. Senador Gilberto Miranda 

i Aproveito a ~nidade para reitetar os protestos de ele
vada estima e consideração. -Senador Jader Barbalho. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O oficio lido vai à 
publicação. 

Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pe!o Sr. 1., Se
cretário em exercício, Sr. Romeu Tuma.. 

<:::iin tidOs OS 5e2UÍilteS - - - .. 

REQUERIMENTO N" 225, DE 1995 
Senhor Presidente, 
Requeiro, nos tennos do art. 13. § 1.,. do Regimento Inremo 

do Senado Fodetal, que seja considentda como licença minha au
sência dos trabalhos do Senado Federal, no dia 24 do co=nte mês 
e nos dias r·. 2 e 3 de lllaiÇO próximo, quando estaici no Estado 
que -nto, ttatando de assuntos partidários. 

Sala das Sessões. 23 de fevereiro de r995. - Senador Vil
soo Kleinubing. 

REQUERIMENTO N" 226, DE 1995 
Senhor PresideDJ.e. 
Requeiro, nos tema.os do art. 13. § 1 .,, do Regimento Interno 

do Senado Fodetal, que seja considerada como liceoça minha au
sência dos trabalhos do Senado Federa!, no dia 24 do co=nte mês 
e nos dias r•, 2, 3 e 6 de maiÇO próximo, quando estuoi no Estado 
que represen!o, ttatando ~ assuntos partidários. 

Sala das Sessões, 23 de fevereiro de 1995.- SenadorEspe
ridião AmiD. 
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-O SR. PRESIDE~ (J~ Samey)- Os ~erimentos li· 
dos vão il publicação, f1C31ldn sua votação adiada por falta de quo-
rum. 

Sobre a mesa, comUDicação que será lida pelo Sr. I" Se=
tário- em exen::ício. Senador Romeu Tuma. 

É lida a seguinte: 

Em 24 de fevereiro de 1995 
Senhores Senadotes 
Tenho a honra de connmicar que, de acotdo com o disposto 

no art. 39. alínea a, do Regimento Intemo. ausentar-me-ei do País 
DOS dias 22 e 23 do correDte mês, a f1m de assistir is cerimônias de 
pusse do Presidente da República Oriectal do Uruguai. Júlio Marilf 
Sanguilietti, sem ônus para o Senado. integrando a comitiva do 
Exm" Sr. Presidente da República. 

Atenciosas saudações,- Senador José Saraey, Presidenle. 
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O expediente lido 

vai il publicação. 
Sobre a mesa, comonicação que será lida pelo Sr. J• S~

tári.o em exercício. Sr. Romeu Tuma. 

É lida a seguiDte: - • 

Brasília, 23 de fevereiro de 1995 
Senhor Presidente, 
Em oome do Partido Progressista RefoDnador - PPR, va

lho-me deste para indicar o meu pt6prio nome e do oobre Senador 
Epitácio Cafeteira. como Titular e Suplente. respectivatllClXe. em 
substituição aos Senadotes anteriom!enle indicados para inleg,ar a 
Comiss11o Mista incumbida de emitir J'lU"C= som a admissibili
dade da Medida Provisória n• 90!, de 16-2-95, que "ahem a Lei n• 
8.031, de 12 de abril de 1990, e d!. outtas providências". 

Na oportUnidade. renovo os meus prttestos de elevada esti
ma e distinta consideraçio. 

Cordialmente, - Senador Leomar QuinlaDilha, Líder do 
PPR. 

O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) - Seri feita a substi
tuição solicitada. 

Infoxmo ao Plenário que na presente sessio tcmúnou o pra
w para apresentação de emendas aos Proje<ps de Resolução n"s 13 

-a IS, de 1995. 
Os Projetos dó Resolução n"s 14, !6 e 17 não recd>emm 

emendas e setáo despachados is Comissões de Consti1Uiçio, Justi-
ça e CidadaDia, e Diretora. _ 

Os Projetos de Resolução n .. 13, IS e 18 recd>emm uma, 
três e quatro emendas. respectivamente. 

As malérias serilo despad!adas is Comissões de Consti1Ui
çi!o, Justiça e Cidadania, e Diretom para exame dos projetos e das 
emendas. 

São as seguintes as em~ recebidas: 
Emmda (de pleuário), oferecida ao projeto de 

Resolução n•IJ, de 1995, que lixa critérios para utili
zoçio do Centro Grillco do Seoado FederaL 

EMENDAN" I 

A.cresceotc--se o seguiDte pmágrafo úcico ao art. 3° do PRS 
n• 13, de 1995: 

"Art.3o ________________ _ 

Pan\gmfo único. A realizaçilo dos tmbalhos a que 
se "'fere eSie artigo será pt=>dida da assinatum de Con
vênio pelo Primeiro--Sect1:tário e sua publicaçio t10 Diá· 
rio Oficial da União." 

Justillcação 
Esta emenda estabelece fonnalidade a ser romprida na exe

cução dos serviços gráficos para outros órgãos ou entidades discri
minadas no caput do artigo 3", a f1m de que se dê p1blicidade aos 
ates. . 

Estabelece, oo~siin. competência ao Primeiro Secretário 
para a assinatllra. dos convênios. haja vista ser o Presidente do 
Conselho de Administração daqUele ótgão. 

Sala das Sessões, 24 de fev=iro de 1995. - Senador Sér. 
gio Machado. 

(Às Comissões de Con.stiluição, Justiça e Cidada
nia e Direrora) 

-Emendas (de plenário), oferecidas ao projeto de 
Resolução n• IS, de I 995, que fiXa cril6rios para e!abo
rnçilo da pauta de discussão e votação das matérias pelo 
Senado FederaL 

EMENDAN" I 
Modifique-se o teor do art. I • do Projeto de Resolução do 

-Senado n° IS, de 1995, de modo a sanear vícios :rcdacionais e a al
terar o texiD do inciso I do caput do art. !54 do Regimento !nterDO 
desta Casa: 

"Art. 1° Dê-se nova tedaçio ao art. 154 do Regi
mento Intemo do S<Dado Federu. alter.mdo-se o inciso I . 
do caput, a=entando-se ponlgmfos e, po< conseguin
te. transfotmalldo-se o atual padgrafo único em-§ 5°, 
nos seguintes tennos: 

"Art. 154.b _______________ . -· 

I - ordinárias,-.. realizadas nas ~s primeiias se
manas de eada mês, de segunda a quinta-feira, is 14 ho
ras e 30 minutos. e is sextas-feims, is 9 boras; 

§ 1° A Presidência convocarA. mensaltneTJrc, ses
são para deh'berar sobre as matérias que deverio Íllleg<ar 
a Otdem do Dia do mês subseqüente. 

§ 2° Para os fms previstos tiO ponlgmfo anterior, a 
Presidência submeteti ao Plenário proposta de calendá· 
rio fiXando os dias e ho:tários de discussão e votação das 
matérias a sexem incluídas na Ordem do Dia. 

§ 3" A pauta da Ordem do Dia volada pelo Plená
rio para o mês subseqUente será. imediatamente. publi
cada no Diário do Co~ NadoDIII e divulgada 
pela Vaz do Brasil, po< pelo menos tiês dias consecuti
vos. 

§ 4" A Ordem do Dia estabelecida na forma deste 
artigo somente poderá ser alterada po< delibemçilo do 
Plenário. 

§ s• A sessio otdinárii não se reaiizan\: 

a) por falta de número; 

b) por delibemçilo do Plenário; 

c) quando seu pet!odo de duraçio coincidir. em
bora paxcialmente, com o de sesdo amjriila do Con
gresso NaciO!lal; 

d) po< motivo de fcxça maior, assim coosiderado 
pela PMsidência". 

2. Em decon<ncia da modificaçio proposta no 
item 1. acrescenTe-se um novo art. 3° ao PRS n° IS. de 
1995. renumerando-se os amais arts. 3° e 4° 
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"Art. 3., Revogue.:-~ t':l art. 168 do Regimento In
terno do Senado Federal". 

Justificação 
A presente emenda objetivã. transformai eril debõeratórias 

as sessões ordinárias das segundas e sextas-feiras, mediante a in
clusão. nesses dias, de matérias em Ordem do Dia. Com sua apro
vação o número de ses5ÕeS passa de doze para quinze. 

Com os trabalhos legislativos ~alizando-se dunnte todos 
os dias úteis. poder-so-á destinar uma semana por mês para que o 
Congressista realize outras atividades parlamentares, tais como vi
sitas às bases eleitorais, palestras ou audiências. 

Por outto lado. essa medide poderá -Dlar uma Iedução 
de custos para o Congresso, uma vez que- conforme estamos pro
pondo em um Projeto de Resolução- as quotas com passagens aé
reas deverão ser reduzidas em face da inexistêucia de ttabalho de 
Plecário em BI3SÍ!ia na última "'""""'de cada mês. 

Sala das Sessões. 24 de fevereiro de 1995. - Senador Vil
~n Kleinubing. 

EMENDAN"2 
Acrescente--Se o seguinte art. 3° ao PRS D0 15, de 1995, n:-

numerando-se os demais: · ·· 

Art. 3• O art. 336 do Regimento lntemo do Sena
do Federal passa a vigorar can a seguinte redeção: 

•• Art. 336 
·a). _______________ _ 

b) quando se pxetenda a aP=iação de matéria na 
sexta sessão Oldin>lria subocqüente i aprovação do re-
querimento. . 

c)--------·-----------·" 
Justillalçio 

Esta emenda estabelece um prazo razoável entre a aprova
ção do Requerimento de Urgencia e a inclusão do Projeto na Or
dem do Dia. haja vista que a f=lação antecipada de Pauta deve 
ser pxeservada, mantendo-se um pr.ozo razoãvel pam análise do 
projeto pelos Senhot<s Senedore&. 

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1995. - Semdo< Sér
. gio Machado. 

EMENDAN"3 
Altere-se a redeção do§ 1• do art. 154. constante do art. 1• 

do PRS 15/95. passando o seu texto para: . 

"Art. 154 ----------------··--
§ 1• A Presid!ncia. ap6s disrussão com as Lide

ranças. enl%e os dias IS e 20 de Cada inêS. convõci~Iá ses
são para delibemr sob<e as mat<rias que deverão integtar 
a Ordem do Dia do mes subseqilente, devendo o que for 
deliberado constar de o.dem dÓ dia sob o Título Pauta 
do Mês Seguinte". 

Justillcação 
O Projeto~ de Resolução do Senador Pedro Simon nio espe

cifica a antec:edl!ncia mínima da sessão que deliberui sobte a pau
ta do Plecário pam o mês subseqüellle. 

A emende proposta pmcura defmir que a pauta do mês sul>
seqüente passa a ser defmida mensalmente. entre os dias 15 e 20. e 
sua divulgação antecipada pela Ordem do Dia do Senado, a funde 
que os Senadores possam se trepara~' para as sessões de discussão 
e votaç.io. 

Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1995.- Senado< Sér-~ 
gio Machado. 

(Às Comissões de ConstiJuiçãO, Jwtiça e Cidada
nia e Dir~tora.) 

Emendas (de plenário), ofen:ádas ao Projem de R=lu
ção n° 18, de 1~, que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal e dá outras providências. 

EMENDAN" I 
No art. 1• do projeto. onde se lê: 

"Art. n. ·-----··-··--··-·--·----
a) Comissão de Assuntos Econômicos, 19 

b) Comissão de Assuntos Sociais, 17 

19 
c) Comissão de Copstituição. Justiça_ e Cidadania. 

d) Comissão âe Educação. Ciência e Tecnologia. 
17 

e) Cc:mjssão de Relações Exteriores e Defesa Na
cional. IS 

f.l ~de Serviços de lnfra-Estrumra. IS 

g) Comissão de Desenvolvimento Regional e Ur
bano e de Meio Ambiente. IS 

b) Comissão de FiS<:alização e Con!role, 18." 
. - Leia-se: 

"Art. 77. ·---

a) Comissão de Assuntos Econômicos, Z1 
b) Comissão de Assuntos Sociais, 28 

c) Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
23 

d) Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. 
27 

e) Cc:mjssão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional.l9 

f.l Comissão de SetViços de lllfut~ 23 

g)Comissão de Fis<:alizaçãoe Controle.l7.'' 

Suprima-se o art. Z' do projeto 

. Justillcaçio 
A emençla proposta visa manter .. a atual representatividade 

dos partidos políticos. uma vez que uma evemual redução da com
posição das comissões permanentes irá alijar um número maior de 
agremjações ].X)líticas dos arabalbos legislativos. contrariando os 
principias CQDtidos"" Resolução n• 6. de 1992. 

Sala das Sessões. 24 de fevereiro de 1995. - Semdo< 
Eduardo MatarazzoSupUcy,L!derdo PT. 

EMENDAN"2 

Alt'ere-sc a ~ dada ao item 36. 00 art. 48. coDsta.Dtc 
do PRS él8195, passando o seu texto pam: 

"36.. Planejar. em conjuntO com os Lidc:t1::s e os 
Presidemes das Comissões Petmanentes. enm os dias 
IS e 20 do me.. a pauta das proposições que deveriio 
coostar de Ordem do Dia das Sessões do ni8s subse
<(llente, devendo o que fa< dehôelado constar de publica· 
ção ~de Ordem cio Dia sob o Título Pauta Aprovada 
para o mês subscqüente. • 
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J ustilleação 
O Projeto de Resolução do nobre Senador Cootinho Jorge 

estip.Jla que seja elaborada uma pauta mensal oo semanal. mas não 
determina com clareza com que antecedência iStO -deve ser feito. 

A emenda proposta estabelece que a pauta do mês subse
q-üente pa!:SC a ser defmida mensalmente. entre os dias 15 e 20. e 
sua divulgação antecipada pela On:iem do Dia do Senado, a fm de 
que os Senadores possam se preparar para as sessões de disalssão 
e votação. 

Sala das Sessões. 24 de fevereiro de I 995. - Senador Sér· 
gio Machado. 

EMENDAN"3 
Altere-se a miação dada ao§ ! 0 do art. 107, constante do 

maioria absoluta dos membros titulares da respea:iva 
Comissão e obrigará a distriOOição de Pauta Extra com 
a ante'cedênc:ía u:únima. de 2 dias úteis da reunião." 

. Justificação 
Esta emenda visa estabelecer objetivameilte a forma pela 

qual será caracterizada a urgência prevista no§ Z' do art.. 108. 
Sala das Sessões. 24 de fevereiro de 1995. - Senador Sér· 

gio Machado. 

(Às Comiss&.s d~ Con.fÍiluição. Justiça e Ciilada
nia e Diretora.) 

O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presiden~. peço a 
palavra pua um pedido de escl~cimento. 

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -COm a palavra o no-
PRS n° 18/95, passando o seu texto para: . bre Senador Bemardo Cabral. 

"Art. 107. ·-··-·-·-··----··-··------·-- O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para um esclare-
a) ·----------·-·-------··----___ cimento. Sem revisã9 do oradc?r-) -_Sr. Presidente. no dia ~. na 

qualidade de Lider do Panido Progressista. encaminhei a V. Ex' -
b) ·-·-·----··---·-··-· proVavelmente deve ter ido pelo protocolo administrativo. pois 
§ 1.0 As reuniões das ComissõesTempcririas e as creio que não chegou às mãos dessa Presidência- os nomes dos 

audiências públicas tcalizar-se-ão DO$ dias úteis em eminentes colegas Senackm:s paia co~m as Medidas Provisó-
qualquer horário.excetuando-se os da segunda semaoa e rias n'"s 893.897 e 901. Pua a MP no 893: Titular- Senador Os
o disposto no art.. 154. item I e ressalvada a hipótese da mar Dias. e suplente- Senador Joio Fra.r:iça~ MP n° 897: Titnlar
reunião de ComissõCs Mistas destimdas a apreciar Me- Senador João Fr.mça.. e suplente - Senador José Roberto Anuda; 
didas Provisórias. que deverão se enquadrar no crooo-_ MP D0 901: Titular- Senador José Roberto Amlda. c supleme -
grama. faxado para. a. sua aptcciação}1 Senador Osmar Dias. _ -

Justificação Eu pediria -a V. Ex .. que detenninasse a tetificação. porque 
esti figurando o meu nane como integrante. 

. O Projeto de Resolução do nobre Senador Crutinho Jorge O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex• ser.l atendi-
estabelece datas de m~nião das Comissões. Necessário se faz R:S--
sal.tar as reuniões das Comissões Mistas destinadas a apteciar Me-- do. Apenas por um equívoco, o documento enviado px- V. Ex• 1 
didas Provisórias. visro que estas obedecem a um cronograma Mesa Diretota. deu entmda. no Protocolo Administrativo, quando 
preestabelecido. na realidade o canal CQmpetente seria o Prcxoco~o Legislativo. Mas 

Sala das Sessões. 24 de fevereiro de 1995. - Secador Sér· a Mesa teve coobec:imento do assunto e V. &.• seni atendido. 

gio Machado. 

EMENDAN"4 
Ahere-se a redação dada ao § 2" do art. I 08. =~ do 

PRS n° 18/95, passando o seu texto a ser: 

"Art. 108. ---· 
§ 1" ; _________________ ;:_~-----" ~ ~ 

§ 2" A pauta dos trabalhos das COmissões. salvo 
em caso de urgência, ser.í distribuída com antecedência 
mínima de 5 dias úteis. aos Titulares e Suplent<s da =· 
pect:i.va Comissão. :mediame protocolo." 

Justificação 
Esta emenda visa dilaiar o prazo de conhecimento prtvio da 

pauta de reunião das Comissões, a flnl de que os seus membros. a 
exemplo .do que se propõe com relação ao Plenário no Projeto. 
possam analisar todas as mat&ias que serão objeiO de deliberação. 

Sala das Sessões. 24 de fevereiro de 1995. - Senador Sér· 
gio Machado. 

EMENDAN"S 
A=scentc-se o seguinte § 3" do art. lOS. com a redação 

proposta pelo PRS n• 18/95: 

"Art. 108. ··---------·-·-------

Não há mais oradores inscri(OS. 
Vou apwar a freqüênci&. (Pausa.) 
Presen!es na Casa 22 Sxs. Senadores. 
Nada mais havendo a tratar, voo encm:ar os trabalhos. de

signando para a sessão ordinárii das 14b30min. da próxima quin
ta-feira. dia 2 de maiÇO. a "Seguinte 

ORDEM DO DIA 

-l-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"216. DE 1993 ~ 

Disolssão, em ·tnmo único,- do Projeto de Lei da Câmara n° 
216. de 1993 (n• 3.569/93. na Casa de origem). que dispõe sobre o 
trabalho, o estudo e a reintegração social do condenado e dá outras 
providências, tendo 

Parecer sob n• 231. de 1994, da COmissão- de Assuntos 
Soàa.is, favorável com emenda n° 1-CAS, que apnzenta. 

-2-
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 18. DE 1994 

Discussão, em rumo único. do Projeto de Lei da Câmara n• 
18. de 1994 (n• 1SI/9l.·na Casa de origem). que altera o art. 629 
da COnsolidação das Leis do Trabalho. tendo Parecer favorável 
sob n° 288, de 1994. da Con:$~~- de Assuntos ~ais. 

§ 1" --------··-··--- O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Está encerrada a 

§ 2" -------·-··-·----·---~-=são. 
§ 3° A urgência a que se refere o parágr.úo ante

rior será configurada pela assinatura e, no mínimo, a 
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